
Zápisnica 
 

zo  2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

21.04.2022 o 17.00 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. Zmluva o zbere šatstva 

5. Voľba prísediaceho na súd  

6. Zaslaná žiadosť na predĺženie realizácie projektu „ Náučný chodník 

pestovania bylín“ 

7. Kolaudácia autobusovej zastávky  

8. Rozpočtové opatrenia starostky obce 

9. Zmena rozpočtu 

10. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 21.04.2022 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

12. Plat hlavného kontrolóra obce  

13. Plat starostky obce 

14. Rôzné   

15. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

16. Záver zasadnutia   

 

 

 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 21.04.2022. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 4 poslanci, 1 zapisovateľka. 

 

K bodu č. 2 

 

Starostka obce vyzvala prítomných poslancov na doplnenie bodu rokovania. Boli vznesené 

nové body a to 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, 12. Plat hlavného 

kontrolóra obce a 13. Plat starostky obce 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 :                                  Michal Kohút 

                                                                                                        Michal Kaľavský 

 

K bodu č. 4   

  

Starostka obce predložila prítomným poslancov návrh Zmluvy o zbere šatstva s firmou 

Ľubomír Ludvik, Svidník. Vysvetlila podmienky zmluvy a ročná platba je podľa kontajnerov 

v obci, 1 kontajner je v sume 180 € /rok, frekvencia vyprázdňovania nádob je raz za 6 až 8 

týždňov. Po diskusii k uvedenej zmluvy a dala hlasovať poslancom OZ 

Za hlasovali:                                                                                              0 prítomní poslanci 

Proti hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

  

K bodu. č. 5 

 

Starostka obce opätovne vyzvala poslancov OZ o voľbu prísediaceho na Okresný súd 

v Spišskej Novej Vsi. Bola vznesená námietka, aby starostka obce vybrala niekoho 

z dôchodcov. 

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka obce informovala OZ, že listom bolo z obce požiadané o predlženie realizácie 

projektu o 1 rok „ Náučný chodník pestovania bylín“ . Dôvod žiadosti uskutočnené projekty 

cez MAS LEV z PPA iné obce čakajú 2 až 2 a pol roka po kontrole na preplatenie. Nakoľko 

sa v októbri uskutočnia komunálne voľby a starostka obce už kandidovať nebude preto by 

tento projekt ostal nedokončený a nevyplatený. Po oznámení PPA, či zo žiadosťou súhlasia 

bude informovať prítomných poslancov ako sa bude postupovať s týmto projektom ďalej. 

Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

Starostka obce informovala OZ, že kolaudácia autobusovej zastávky I. etapy pred bytovkami 

bude 04.05.2022 

Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 
 

K bodu č. 8 

 

Starostka obce informovala o rozpočtových opatrení starostu:  

-  č. 3/2022 zo dňa 28.02.2022  

-  č. 4/2022 zo dňa 11.03.2022, sume 720 €, presun medzi položkami 

-  č. 5/2022 zo dňa 18.03.2022, sume 500€, MŠ, na strane príjmov 0 € na strane výdajov    

500€ 

-  č. 6/2022 zo dňa 22.03.2022, v sume 4228 €, na strane príjmov 495 a na strane výdajov 

3205 

-  č. 7/2022 zo dňa 30.03.2022, na strane príjmov 0 €, na strane výdajov 1004 € 

-  č. 8/2022 zo dňa  20.04.2022, na strane príjmov 625 €, na strane výdajov 625 €  

Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 



 

K bodu č. 9 

 

Starostka obce predložila prítomným OZ návrh zmeny rozpočtu č. 10/2022 

Príjem z rezervného fondu v sume 7569,38 €, príjmová časť a  

Náučný chodník v sume 26 368 € presun na reguláciu potoka, výdajová časť  

OZ schvaľuje  

a. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu 

b. čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 8777,38 € na Reguláciu 

potoka. 

Za hlasovali:                                                                                               4 prítomní poslanci 

   

K bodu č. 10 

Starostka obce predložila písomne OZ stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 21.04.2022. Zároveň starostka obce informovala prítomných OZ že po kolaudácii zastávky, 

požiada MAS LEV o vyplatenie dotácie vo výške 95 000 eur a z vlastných prostriedkov 17 

711 eur použije na vyplatenie celkového úveru.  

Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 11  

Kontrolórka obce predložila prítomným poslancom OZ  Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2021. Prvá časť je správa o plnení uznesení OZ v Nemešanoch za 

prvý polrok 2021. Druhá časť o kontrole plnení uznesení OZ v Nemešanoch za druhý polrok 

2021. Tretia časť je o odpadovom hospodárstve. Po oboznámení sa so správami poslanci OZ 

berú na vedomie. 

Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 12  

Starostka obce predložila na schválenie plat hlavného kontrolóra obce, Ing. Lívie Suchej na 

rok 2022. Podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve a úväzku 0,10 navrhuje schváliť 

plat s účinnosťou od 01.01.2022 v sume 140 €/ mesačne. Starostka obce dala hlasovať 

prítomným poslancom. 

Za hlasovali:                                                                                              4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 13  

 

Starostka obce predložila prítomným výpočet platu starostky pri úväzku 0,5625 s účinnosťou 

od 01.01.2022 v sume 1124 €/ hrubá mzda.  

Berú na vedomie:                                                                                      4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 14  

 

Zapisovateľka Bc. Anna Farkašová predniesla návrh uznesení prijatých na zasadnutí. 

Uznesenia boli jednohlasne schválené.  

Za hlasovali:                                                                                      4 prítomní poslanci 
 

 

Starostka obce otvorila diskusiu a odpovedala na dotazy poslancov.  

 



Po vyčerpaní programu poďakovala prítomným poslancom za účasť a vecnú diskusiu 

a zasadnutie ukončila.   

 

 

Koniec zasadnutia 19:00 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  21.04.2022 

 

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

  

 

Overovatelia: Michal Kohút                                          ...............................                                    

    

                        Michal Kaľavský                                    ................................                               

  

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce 


