
Zápisnica 
 

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

25.06.2021 o 18.00 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov:  3 

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 2020 

5. Individuálna výročná správa obce Nemešany za rok 2020 

6. VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku, na dieťa MŠ a na žiaka v školskom zariadení so 

sídlom na území obci Nemešany  

7. Zmena rozpočtu 

8. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 25.06.2021 

9. Rôzné   

10. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

11. Záver zasadnutia   

 

                                    

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 25.06.2021. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 3 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:                                                  3 prítomní poslanci   

 

 

K bodu č. 3 

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

 

Za overovateľov zápisnice boli  schválený :                                  Michal Kohút  

                                                                                                        Mgr. Lucia Kandrová  

 

K bodu č. 4   



Zástupkyňa starostky Mgr. Lucia Kandrová predniesla poslancom stanovisko Záverečného 

účtu obce za rok 2020, kontrolórka obce Mgr. Lívia Suchá odporučila schváliť Záverečný 

účet obce za rok 2020 bez výhrad.  

 

Berú na vedomie:                                                                                     3 prítomní poslanci 

 

Po prečítaní stanoviska starostka obce vyzvala poslancov hlasovať za schválenie Záverečného 

účtu za rok 2020: 

 

Za hlasovali:                  3 prítomní poslanci 
  

Bod. č. 5 

 

Starostka prečítala Individuálnu správu obce za rok 2020, ktorú poslanci berú na vedomie  

 

Berú na vedomie:                                                                                     3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka obce predniesla VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku, na dieťa MŠ a na žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obci Nemešany. 

Po diskusii dala hlasovať poslancom: 

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

OZ schváli zmenu rozpočtu podľa priloženej prílohy  

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 8 

 

Starostka obce predložila OZ stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 25.06.2021.  

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci   

   

K bodu č. 9 

 

Starostka obce predložila prítomným návrh zmluvy pre o poskytnutí finančného príspevku č. 

1/2021 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vo výške 40 € pre 

darcov krvi –ocenenie zlatá plaketa prof. MUDr. Jána Jánskeho, poslanci schválili zmluvu 

a súhlasia s príspevkom. 

 

Za hlasovali:                                                                                             3 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 20:00 hod. 

 

 

V Nemešanoch dňa  25.06.2021  

 

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

  

 

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

    

   

 Mgr. Lucia Kandrová                               ................................                               

 

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  

 

 

 

  

 


