
Zápisnica 
 

zo  3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

24.06.2022 o 18.00 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. Záverečný účet obce Nemešany za rok 2021 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

Nemešany za rok 2021 

6. Individuálna výročná správa obce Nemešany za rok 2021 

7. Určenie volebného obvodu pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

8. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nemešany 

na volebné obdobie za rok 2022-2026 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 

2022-2026 

10. Zmena rozpočtu 

11. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce k 24.06.2022 

12. Regulácia potoka 

13. Rôzné   

14. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

15. Záver zasadnutia   

 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 24.06.2022. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 4 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:                                                  4 prítomní poslanci   

 

 

K bodu č. 3 

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

 

Za overovateľov zápisnice boli  schválený :                                  Michal Kohút 

                                                                                                        Ing. Michal Zahurančík 



 

K bodu č. 4   

Starostka obce predložila písomne prítomným poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Nemešany Záverečný účet obce Nemešany za rok 2021 a mohli sa k nemu vyjadriť. 

K záverečnému účtu poslanci nemali pripomienky a preto bol jednohlasne schválený. 

Za hlasovali:                                                                                               4 prítomní poslanci 
 

K bodu. č. 5 

Hlavná kontrolórka obce pani Ing. Lívia Suchá predniesla prítomným poslancom OZ 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nemešany za rok 2021 

a konštatovala, že Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami 

a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj v stav majetku a záväzkov obce 

Nemešany a preto odporúča návrh Záverečného účtu schváliť ako je predložený v zmysle § 

16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

s výrokom „ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad“ 

Berú na vedomie:                                                                                    4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

Starostka obce predložila poslancom OZ, Individuálnu výročnú správu obce Nemešany za rok 

2021, ktorú poslanci jednohlasne schválili. 

Za hlasovali:                                                                                              4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

Starostka obce informovala poslancov OZ o určení volebného obvodu pre voľby do Obecného 

zastupiteľstva a preto dala jednotlivo hlasovať. Poslanci nemali námietky a jednohlasne 

schválili jeden volebný obvod kde sa budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za hlasovali:                                                                                               4 prítomní poslanci 
 

K bodu č. 8 

Starostka obce informovala v tomto bode o určení počtu poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Nemešany na volebné obdobie za rok 2022-2026. Následne dala hlasovať poslancom, 

ktorí jednohlasne schválili päť poslancov obecného zastupiteľstva obce Nemešany na celé 

volebné obdobie 2022 – 2026. 

Za hlasovali:                                                                                               4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 9 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o určení rozsahu výkonu funkcie starostu na celé 

funkčné obdobie 2022-2026 a zároveň dala poslancom hlasovať. Poslanci OZ obce Nemešany 

jednohlasne schválili starostovi obce Nemešany na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah 

výkonu funkcie starostu na úväzok 56,25%. 

Za hlasovali:                                                                                               4 prítomní poslanci 

   

K bodu č. 10 

Starostka obce predložila prítomným OZ návrh zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia 

starostu a to:  

a) zo dňa 20.05.2022  

b) zo dňa 25.05.2022 

Poslanci opatrenia zo dňa 20.05.2022 a  25.05.2022 vzali na vedomie. Zmenu rozpočtu podľa 

predloženého návrhu jednohlasne schválili.  

 



Za hlasovali:                                                                                              4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 11  

Starostka obce predložila písomne poslancom OZ stav finančných prostriedkov na všetkých 

účtoch obce k 24.06.2022.  

Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 12  

Starostka obce oboznámila poslancov o pokračovaní v regulácii potoka v druhej polovici roka 

2022 

Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 13  

Starostka obce v tomto bode informovala poslancov o zakúpení 10 ks kompostérov pre 

občanov z dotácie z Environmentálneho fondu. 

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 19:30 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  24.06.2022 

 

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

  

 

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

    

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

  

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce 


