
Zápisnica 
 

zo  5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

26.11.2021 o 17.00 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov:  3 

Kontrolórka obce:   1 

Hostia:     0 

Program: 

 

 

 

 

                                    1.   Otvorenie 

                                    2.   Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2022, 2023 a 2024 

5. Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 

Nemešany č. 2/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska 

6. Návrh dodatku č 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce č. 

2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany. 

7. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2020/2021 

8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti MŠ za šk. r. 2020/2021 

9. Zmena rozpočtu  

10. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 26.11.2021 

11. Schválenie odmien poslancov za rok 2021 

12. Informácia o  realizácii projektu „Autobusové zastávky v obci 

Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“. 

13. Zmluva o výpožičke motorového vozidla IVECO CAS 15 pre DHZ 

Obce Nemešany 

14. Rôzné   

15. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

16. Záver zasadnutia   

 

 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 26.11.2021. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 3 poslanci, 1 zapisovateľka. 

 

K bodu č. 2 

 

Starostka obce vyzvala prítomných poslancov na doplnenie bodu rokovania. Nebol vznesený 

žiadny nový bod a preto dala hlasovať o programe.  

Za predložený program hlasovali:                                                  3 prítomní poslanci   



 

 

K bodu č. 3 

Za zapisovateľku na zasadnutí určila starostka obce:                    Bc. Anna Farkašová 

 

Za overovateľov zápisnice boli  schválený :                                  Ing. Michal Zahurančík   

                                                                                                        Mgr. Lucia Kandrová  

 

K bodu č. 4   

  

Starostka obce predložila prítomným poslancom Návrh na uznesenie Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra obce Nemešany k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023 

 

OZ obce Nemešany schvaľuje rozpočet obce Nemešany bez programovej štruktúry na rok 

2022 a berie na vedomie návrh rozpočtu obce Nemešany bez programovej štruktúry na roky 

2023 a 2024  

 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

 

K bodu. č. 5 
 

Starostka obce predložila prítomným poslancom Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Obce Nemešany č. 2/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska 

s účinnosťou od 13.12.2021 

 

Za hlasovali:                                                                                        3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka obce predložila prítomným poslancom Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Obce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany s účinnosťou od 01.01.2022 

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

OZ obce Nemešany schvaľuje Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2020/2021  

  

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

K bodu č. 8 

 

OZ obce Nemešany berie na vedomie  

a) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk. r. 

2020/2021 

b) Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci 

 



K bodu č. 9 
    

OZ obce Nemešany schvaľuje návrh zmenu rozpočtu v roku 2021 v súvislosti s výdavkami 

obce podľa priloženého rozpisu a berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce 

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

K bodu č. 10 

 

Starostka obce predložila OZ stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 26.11.2021.  

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci  

 

K bodu č. 11  

 

Starostka obce predniesla návrh vyplatenie odmien 200 €/rok pre poslanca, ktoré budú 

vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac november.  

Poslanec Ing. Michal Zahurančík sa vzdáva svojej odmeny vo výške 200€ za rok 2021. 

Poslanec Michal Kaľavský sa vzdal vyplatenie odmien na celé volebné obdobie. 

Poslanec Miroslav Markovič z dôvodu PN nemá nárok na odmenu. 

Starostka obce navrhuje vyplatiť mimoriadne odmeny poslancom OZ obce Nemešany za rok 

2021 v zmysle článku 3, ods. 3. Zásad odmeňovania poslancov v Obci Nemešany takto: Mgr. 

Lucia Kandrová 33,35 €, Ing. Michal Zahurančík 33,35€ a Michal Kohút 33,35 € za splnenie 

mimoriadnych úloh – výpomoc pri organizovaní MDD v júni 2021,  práce na regulácii 

potoka, roznášanie balíčkov do domácností.  

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 12 

 

OZ obce Nemešany berie na vedomie informáciu o  realizácii projektu „Autobusové zastávky 

v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“. 

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 13 

 

OZ obce Nemešany berie na vedomie informáciu o Zmluve o výpožičke motorového vozidla 

IVECO CAS 15 pre DHZ Obce Nemešany 

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci 

   

K bodu č. 14 

 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o: 

- prekládke autobusových zastávok, presklená zastávka sa presunie na Levočskú 

a pôvodná zastávka sa prevezie do areálu ihriska 

- Zakúpenie 3 ks dopravných zrkadiel na miestnu komunikáciu 



- Zakúpenie rúry dlhej 6m na prekrytie priekopy pod chodníkom smerom na prechod 

pre chodcov  

- Balíčky na Mikuláša v počte 94 detí/ 3€ na dieťa 

- Objednávka vianočných ozdob pre domácnosti  

- Zalužany – archeológ ............, navrhuje zriadenie archeoparku po vzore Tachov 

Bärnau  https://www.geschichtspark.de/cs/. 

 

Je tam potrebné zriadiť výškopisy a polohopisy, vymedzenia územia v prvom rade je však 

potrebné vyčistenie celého územie od krovín. Starostka obce informovala že požiada na VČ 

dôchodcov aby sa zapojili do realizácii. 

Je potrebné vykonať georadarový výskum tento výskum by nám zabezpečil 

arch........................ riaditeľ archeologického ústavu SNV – následne budeme žiadať 

vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu, potom sa dá spracovať zámer ktorý by nám 

spracoval p.....................a až následne môžeme požiadať Ministerstvo kultúry o dotáciu. 

 

Po realizácii náučného chodníka rozhodne OZ o použití prostriedkov a to na: 

-  reguláciu potoka ďalšia časť a pokračovanie regulácie potoka od mosta dole za obec a od 

mosta do IBV Rokyca 

- prostriedky pre zabezpečenie potrebných prác pre spustenie projektu Zalužany.  

 

Berú na vedomie:                                                                                     3 prítomní poslanci   

 

Zástupkyňa starostky, Mgr. Lucia Kandrová predniesla návrh uznesení prijatých na zasadnutí. 

Uznesenia boli jednohlasne schválené.  

 

Starostka obce otvorila diskusiu a odpovedala na dotazy poslancov.  

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie navrhli poslanci Ing. Michal Zahurančík a Michal 

Kohút, že budú osobne roznášať mikulášske balíčky podľa zoznamu detí, odovzdané budú 

pred domom pre jednotlivé deti . 

Po vyčerpaní programu poďakovala prítomným poslancom za účasť a vecnú diskusiu 

a zasadnutie ukončila.   

 

 

Koniec zasadnutia 19:30 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  26.11.2021  

 

Zapísala: Bc. Anna Farkašová                                      .............................. 

  

 

Overovatelia: Ing. Michal Zahurančík                        ...............................                                    

    

 Mgr. Lucia Kandrová                              ................................                               

 

 

 

 

                                                                                  .............................................. 

                Mária Gallovičová 

            starostka obce 

https://www.geschichtspark.de/cs/

