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Zápisnica 
 

z  1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

16.01.2020 o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce  na Obecnom úrade Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov: 5  

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce – príprava vyhlásenia volieb 

5. Príprava 10. ročníka krojovanej zábavy 

6. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2020 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Schválené uznesenia 

10. Záver 

 

 

K bodu č. 1:  

Otvorenie programu k zasadnutiu 16.01.2020. Prítomných poslancov privítala starostka 

obce. 

 

K bodu č. 2: 

Doplňujúci bod programu predniesla starostka obce bod č. 7 Rôzne 

Za  hlasovalo:                                                                               5 prítomných poslancov  

 

K bodu č. 3:  

Za zapisovateľku na rokovaní OZ vymenovala                           p. Mgr. Luciu Kandrovú 

Za overovateľov zápisnice:                                                          p. Ing. M. Zahurančík 

                                                                                                      p. M. Kohút 

Za hlasovalo:                                                                               5 prítomných poslancov 

 

K bodu č. 4:  

Starostka obce predniesla prítomným Návrh vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra.  

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany schvaľuje voľbu. 

Za vyhlásenie voľby hlasoval:  Michal Kaľavský, Ing. Michal Zahurančík, Mgr. Lucia            

Kandrová, Michal Kohút, Miroslav  Markovič 

 

K bodu č. 5:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce Nemešany 

Zabezpečenie krojovej zábavy 

Záujem občanov doposiaľ, uvádzanie p. Danka Gadušová, zabezpečenie stravy 

dôchodcovia, hudba zabezpečená p. Olekšák, ceny do tomboly sú zabezpečené, 

výzdoba na stoly, obsluha, program súbor z Harichoviec, deti pod vedením p. Švábovej 

 

 



Strana 2 

K bodu č. 6:   

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obce Nemešany  

 

Schválenie plánu zasadnutia OZ obce Nemešany      schválilo 5 prítomných poslancov 

6 zasadnutí pre rok 2020  

16. 01.2020 

28. 02.2020 

30. 04.2020 

25.06.2020 

27.08.2020 

12.11.2020 

 

K bodu č. 7:   

Rôzne 

Diskusia o projektoch, ktoré boli schválené na rok 2020. Spoluúčasť obce Nemešany        

na projektoch. Schválený Náučný chodník pestovania bylín. Realizácia podľa podpísanej 

zmluvy s PPA v roku 2020. V priebehu roka projekt na autobusovú zastávku, pokiaľ bude 

zverejnená výzva v MAS. Po vyhlásení sa musí uskutočniť nové výberové konanie. Projekt 

je spracovaný. Pokračovať sa bude v priebehu roka na regulácii potoka naprieč obcou. 

Obec zaslala 2 žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond a to v sume 538. 000.- Eur 

a v sume 806.000.- Eur.   

Obec Nemešany mala na finančnom účte cca 18.850 Eur ku koncu roka 2019. 

Obec počas roka 2019 financovala 2 stavebné práce: Cintorín-vybudovanie múra, chodníky  

Regulácia potoka v Hornej ulici. 

Realizačný projekt výsadby stromov v obci Nemešany, miesto kde budú stromy 

umiestnené, spracovateľskej firme budú zaslané podklady pre spracovanie dokumentu. 

- Úvaha o zriadení obchodu potravín v Dome č.33, po vysťahovaní archívu 

- Rozdelenie kompostérov do domácností, každý z poslancov rozdelí po 8 ks pre 

domácnosti 

- Žiadosť na zamestnanie pomocné administratívne práce od 1.3.2020 prerozdelenie 

- Výmena okien v posilňovni- Ing. Zahurančík osloví  firmy na realizáciu 

- Voľby do parlamentu  29.02.2020                                              12 členná komisia 

     

 

K bodu č. 8:  

OZ prejednalo predloženú zmenu rozpočtu.  

Predniesla starostka obce 

Hlasovanie poslancov:  

Za schválenie zmeny rozpočtu:  5 prítomných poslancov 

 

 

K bodu č. 9: 

Návrh na uznesenie z l. riadneho  zasadnutia OZ bol prednesený predsedom návrhovej  

komisie p. M. Kohútom a jednohlasne schválený poslancami OZ. 

   

 

K bodu č. 10:  

Starostka poďakovala všetkým, ktorí  sa zúčastnili  

a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20.40 hod.  
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Uznesenia 

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, dňa 16.01.2020 

 

Uznesenie  č. 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany  

schvaľuje   

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany na roky 2020 - 2026,              

funkčné obdobie na 6 rokov a 10 % úväzok. 

 

 

Uznesenie č. 2/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany  

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce Nemešany na rok 2020 – samostatná príloha. 

 

 

Uznesenie č. 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany  

schvaľuje 

Plán zasadnutí OZ na rok 2020. 

 

 

Uznesenie č. 4/2020 

OZ berie na vedomie informácie starostky obce  

- Príprava krojovanej zábavy 

- Zamestnávanie v  obci od 1.3.2020 cez Úrad práce 

- Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 

- Zverejňovanie  faktúr, zmlúv a zápisníc OZ  

   

 

V Nemešanoch dňa  16.01.2020  

 

Zapísala: Mgr. Lucia  Kandrová                                  .............................. 

 

 

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

    

            Michal Kohút                                      ................................                               

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Mária Gallovičová 

    starostka obce  


