
Zápisnica 
 

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

05.05.2021 o 18.30 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. Správa o výsledku kontroly č. 1, kontrola plnenia uznesení OZ 

v Nemešanoch, schválených v I. polroku 2020  

5. Správa o výsledku kontroly č. 2, kontrola zverejňovania informácií 

( zmlúv, faktúr a objednávok ) podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

6. Plat kontrolórky obce Nemešany 

7. VZN o DSO ( o odpadoch ) – presunúť 

8. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce k 5.5.2021 

9. Výber zhotoviteľa – regulácia potoka – úsek od mosta p. Kohút 

smer  do Rokyca 

10. Zalužany – verejná vyhláška, Krajský pamiatkový úrad Bratislava  

11. Rôzné   

12. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

13. Záver zasadnutia   

 

 

 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 05.05.2021. 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. Boli vznesené 

dva nové doplňujúce body, a to: schválenie plánu kontrolnej činnosti – I. polrok 2021, hlavnej 

kontrolórky obce Ing. Lívie Suchej a zmeny rozpočtu. Bod č. 7 bol vylúčený a presúva sa na 3 

riadne zasadnutie OZ. Starostka 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 správy:  

 

OZ berie na vedomie Správa o výsledku kontroly č. 1, kontrola plnenia uznesení OZ v 

Nemešanoch, schválených v I. polroku 2020  

       

Berú na vedomie:                                                                                    4 prítomní poslanci 

  

Bod. č. 5 

 

OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly č. 2, kontrola zverejňovania informácií 

(zmlúv, faktúr a objednávok ) podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám 

 

Berú na vedomie:                                                                                     4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

OZ berie na vedomie, výpočet platu starostky obce Nemešany pri úväzku 0,5625 s účinnosťou 

od 01.01.2021 

 

Za hlasovali:                                                                                              4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

OZ Obce Nemešany prerokovalo plat hlavnej kontrolórky obce Nemešany Ing. Lívie Suchej – 

prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR 

za rok 2020 a tento schvaľuje s platnosťou od 1.1.2021 bez pripomienok poslancov OZ 

v Nemešanoch v zmysle predlohy.  

Za hlasovali:                                                                                              4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 8 

 

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

 

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci   

   

K bodu č. 9 

 

Starostka obce predniesla návrh postupu prác pri regulácii potoka podľa schváleného rozpočtu 

na rok 2021, poslanci OZ po diskusii schválili firmu ASMON s.r.o., Humenné ako 

zhotoviteľa za najnižšiu cenu. Bude sa realizovať  úsek od mosta p. Kohút smer  do Rokyca. 

Ďalej sa bude pokračovať podľa stavu financií.  

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci   

 



 

K bodu č. 10 

 

Starostka obce informovala OZ o doručení verejnej vyhlášky na vydanie rozhodnutia o 

vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku s objektovou skladbou: dedina zaniknutá, dvorec 

pánsky a zaniknutý kostol a cintorín, v katastri obce Nemešany – Zalužany. Verejná vyhláška 

je zverejnená na úradnej tabuli obce.  

 

Berú na vedomie:                                                                                     4 prítomní poslanci   

 

 

K bodu č. 11 

- Náklady za odvoz KO za 4 mesiace, porovnanie s minulým rokom  

- Odpredaj domu Janette Klitou, pre firmu sa zatiaľ vydáva búracie povolenie, 

stavebný zámer na zakúpenom pozemku bude musieť firma predložiť na budúce 

zasadnutie OZ  

- Žiadosť o vyjadrenie k plánovanej stavbe na výmenu elektrických stĺpov v obci na 

budúci rok, zatiaľ presun VN Elektrárne neriešia. 

 

Berú na vedomie:                            4 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. Po vyčerpaní programu 

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

 

 

 

Koniec zasadnutia 21:00 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  05.05.2021  

 

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

  

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

    

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

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  

 

 

 

  

 


