
Zápisnica 
 

zo  1. riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

12.02.2021 o 17.30 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov:  4 

Kontrolórka obce:   1 

Hostia:     0 

Program: 

 

 

                                    1.   Otvorenie 

                                    2.   Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku, obyvatelia bytového domu č.2 

5. Zmena rozpočtu obce – zaplatenia poplatku pre MAS LEV pri 

schválení projektu autobusová zastávka, flexibilná čiastka 

schváleného projektu 2992,41€, 

-  Úhrada faktúry, aktualizácia rozpočtu rekonštrukcia spojenej budovy 

OcÚ v sume 820 €   

6. Rozpočtové opatrenie č. 1 /2021 pre MŠ  

7. Rôzné   

8. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

9. Záver zasadnutia   

 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 12.02.2021. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 4 poslanci,  1 kontrolórka obce, 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:                                                   4 prítomní poslanci   

 

 

K bodu č. 3 

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

 

Za overovateľov zápisnice boli  schválený :                                  Mgr. Lucia Kandrová 

                                                                                                        Ing. Michal Zahurančík 

 

K bodu č. 4   

 

Starostka obce predniesla list bytového družstva, Kamenárska 5 , 052 01 Spišská Nová Ves, 

v ktorom bytové družstvo žiada obec Nemešany o odkúpenie pozemku parc. č. 52/1 v k.ú. 



Nemešany pri bytovom dome . Starostka obce dala hlasovať. Poslanci OZ hlasovali 

nasledovne: 

Proti odpredaju hlasovali:    Ing. Michal Zahurančík, Miroslav Markovič, Michal Kohút  

Zdržala sa hlasovania:    Mgr. Lucia Kandrová  

 

Obyvateľom bytového domu č 2, dňa 18.09.2014 , bol odpredaný pozemok na základe 

geometrického plánu č .40/2013 , vyhotoveným geodetom Ing. Juraja Fabiána kde od 

pozemku registra CKN parc. č.  52/1 bol oddelený pozemok registra CKN parc. č. 52/34 druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2. Tento pozemok svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou bytového domu č 2., v bezpodielovom 

spoluvlastníctve všetkých obyvateľom bytového domu . V súvislosti s odpredajom toho 

pozemku bolo s kupujúcimi dojednané na tvári miesta, že pozemok si oplotia a na vlastné 

náklady si zrealizujú výsadbu a oddychovú zónu . 

 Od roku 2014 do dnešného dňa s týmto pozemkom nič neurobili. K odpredaju tohto pozemku 

došlo z dôvodu neustálych nezhôd medzi susedmi – medzi bytovými domom a rodinnými 

domami. 

Na pozemok registra parc.č. CKN 52/1 existuje nájomná zmluva s obcou Nemešany, ročný 

poplatok 30 €, ktorý od roku 2019 do dnešného dňa nie je uhradený, tento pozemok obec 

neuvažuje predať, je to jediný pozemok vo vlastníctve obce. 

Mgr. Lucia Kandrová navrhla aby sme predvolali obyvateľov bytového domu avšak súčasná 

situácia epidemiologická situácia nevyhovuje k stretávaniu a zhromažďovaniu obyvateľov. Za 

zvolanie obyvateľov hlasovali 2 poslanci a proti hlasovali 2 poslanci. Písomná odpoveď bude 

zaslaná bytovému družstvu na základe podanej žiadosti. 

      

 Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci 

  

Bod. č. 5 

 

Starostka predložila poslancom OZ, zmenu rozpočtu obce na rok 2021. Zmena sa týkala 

nasledovných položiek v príjmovej časti:  

- Podielové dane  

- Dotácia zo ŠR – Akcia zachráňme spolu životy  

- Príjmy z dobropisov  

- Nevyčerpaná dotácia z predch. Roka 

- Nevyčerpaná dotácia z predch. Roka na stravovanie detí v MŠ  

- Dotácia zo ŠR na stravu detí MŠ – predškoláci 

 

Vo výdajovej časti ( bežné výdavky) sú nasledovné zmeny:  

- COVID – všeobecný materiál  

- OCÚ – všeobec. Služby 

- Členský príspevok MAS LEV 3% zo schváleného projektu 

- Faktúra a služby zdravotnícky personál testovanie COVID 19 

- 2 zmluvy o dobrovoľníckej činnosti  

- Utierky, mydlo, toal. papier, vrecia na odpad 

- Respirátory ochranné prostriedky dobrovoľníkom 

- Ochranné jednorazové rukavice dobrovoľníkom 

- Stravovanie počas testovania na COVID 19 

- Odvod nebezpeč. Odpadu z testovania  

- Spotreba energií počas testovania na COVID 19, 24.01.2021 



- Vrátka nevyčerp. Dotácia na stravu detí MŠ, za r 2020/zmena kódu 

zdroja/ 

- Vrátka nevyčerp. Dotácie na stravu detí MŠ za r. 2020 

- Náklady na potraviny z dotácie na stravu detí MŠ-predškoláci 

 

 

Príjmy spolu 4937,53   Výdavky spolu: 4937,53 

 

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka predložila poslancom zmenu rozpočtu obce č.1 pre MŠ , presuny medzi položkami 

v sume spolu 479,54 €, táto zmena rozpočtu tvorí samostatnú prílohu.  

 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

Starostka obce predložila vyúčtovanie akcie „zachráňme spolu životy“, 

Stav finančných prostriedkov na účtu obce k 12.02.2021 

Starostka obce predložila prepracovaný projekt z roku 2015, ktorý sa podáva podľa výzvy do 

22.02.2021, poslanci schválili žiadosť na rekonštrukciu spojenej budovy OcÚ, MŠ a KD v 

sume 164 000€. 

 

Podaná informácia poslancom ohľadom vydaných stavebných polení a kolaudačných 

rozhodnutí pre stavby v roku 2020, 

Informácia o sčítaní obyvateľov. 

Informácia ohľadom označenia zberných nádob TKO s erbom obce, zberová spoločnosť bude 

odvážať len označené a plné naložené zberné nádoby.   

Starostka obce predniesla plán zasadnutí OZ na rok 2021 

Mgr. Lucia Kandrová navrhla, aby sme pre všetkých dôchodcov v obci z rozpočtu kultúra, 

rozdali nákupne poukážky v sume 5 € na osobu do potravín, v rámci dňa matiek a dňa otcov.  

 

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 8 

 

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

Uznesenia boli jednohlasne schválené.  

 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci   

   

 

K bodu č. 9 

 

Starostka obce otvorila diskusiu a odpovedala na dotazy poslancov. Po vyčerpaní programu 

poďakovala prítomným poslancom za účasť a otvorenú diskusiu a zasadnutie ukončila.   

 

 



 

Koniec zasadnutia 20:20 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  12.02.2021  

 

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

  

Overovatelia:  Mgr. Lucia Kandrová            ...............................                                    

    

    Ing. Michal Zahurančík                        ................................                               

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  

 

 

 

  

 


