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Zápisnica 
 

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

14.03.2020 o 14.00 hod. v kancelárii starostky obce  na Obecnom úrade Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov: 4  

Hostia:                                    0 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce - opakované vyhlásenie 

5. Záverečný účet obce za rok 2019 

6.   Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku M. Marťák a Valéria.    

7.   Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku M. Mačák a Marta 

      a Jozef  Krempaský ml.  

8.   Zmena rozpočtu na rok 2020    

9.   Zmluva o nájme pôdy medzi obcou Nemešany a Farma s.r.o. Nemešany 

10. Prerozdelenie kompostérov do domácnosti  

11. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

12. Záver zasadnutia 

  

K bodu 1:  

Otvorenie programu k zasadnutiu 14.03.2020. Prítomných poslancov privítala starostka 

obce.  Prítomní 4 poslanci,  1 poslanec sa pre povinnú karanténu nezúčastnil rokovania. 

 

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           Mgr. Luciu Kandrovu 

Za overovateľov  zápisnice boli  schválení :                       Ing. Michal Zahurančík 

                                                                                                     Michal  Kohút 

 

K bodu č. 4                       

OZ schvaľuje opakovanú voľbu hlavného kontrolóra obce, zverejnená bude na stránke 

Obce Nemešany. Do 7.5.2020 zašlú uchádzači žiadosti a výber kontrolóra sa uskutoční 

na 4. riadnom zasadnutí OZ dňa  22.05.2020                     Za :   4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 5 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Záverečného účtu obce za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  

na tvorbu rezervného fondu vo výške 12 341,90 Eur a to na reguláciu potoka v obci. 

Za hlasovali:                                                                                 4 prítomní poslanci 
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K bodu č. 6 

Žiadosť o odkúpenie pozemku M. Marťák a manželka sa prejednala so záverom, že OZ 

v súčasnosti neodpredá predmetný pozemok . V roku 2020 po podpise zmluvy s PPA  

by sa mal v danej lokalite realizovať projekt výstavby Náučného chodníka pestovania bylín. 

Susedné parcely  pozemkov sa v budúcnosti plánujú využiť na IBV a trasovanie 

plynofikácie by sa riešilo týmto pozemkom, takže až po realizácii projektu a príprave 

pozemkov by sa pristúpilo k odpredaju a doriešeniu hraníc na uvedených pozemkoch. 

Proti súčasnému odpredaju hlasovali:                                         4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

Odpredaj pozemku podľa žiadosti p. Mačáka a manželky, p. Jozefa Krempaského ml. 

bol prejednaný. OZ súhlasí s odpredajom podľa návrhu a dohody žiadateľov.  

Po spracovaní Geometrického plánu  a Kúpnej zmluvy sa pristúpi k odpredaju. 

Za hlasovalo :                                                                             4 prítomní poslanci   

 

K bodu č. 8 

Starostka obce predniesla pripravenú písomnú zmenu v príjmovej a výdajovej časti 

rozpočtu obce na rok 2020. Poslanci po vysvetlení jednotlivých položiek zmenu rozpočtu 

obce na rok 2020 schválili. 

Za hlasovali:                                                                              4 prítomní poslanci  

 

K bodu č. 9 

Nakoľko došlo k zmene názvu nájomcu v Zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy          

na Farma Nemešany s. r. o., starostka obce predložila prítomným poslancom návrh novej 

zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely. 

Za podpis zmluvy hlasovali:                                                     4  prítomní poslanci 

 

K bodu č. 10 

Prejednaný prípis Okresného dopravného inšpektorátu PZ v Poprade ohľadom bezpečnosti 

účastníkov cestnej premávky – hlavne chodcov. 

 

Prejednané prípisy  hlavného hygienika a nariadenia vlády SR  ohľadom vážnej situácie  

v súvislosti s vzniknutou pandémiou.  Priebežne sa občanom budú zverejňovať na stránke 

obce, aby mali prístup  informáciam. 

 

OZ prejednalo odpis nevymožiteľnej pohľadávky za DZN Agrodružstvo Nemešany z rokov 

1999, 2000 a súhlasilo s odpisom. 

Za hlasovali:                                                                             4 prítomní poslanci 

 

OZ prejednalo úpravu platu starostky obce podľa zverejnenia štatistického úradu za rok 

2019 priemerná mzda a prepočet na schválený úväzok 0,5625  schválený uznesením  č. 

č.16/2019   a OZ zmenu platu vzalo na vedomie. 

Za hlasovali:                                                                             4 prítomní poslanci   

 

Archivácia dokladov – odovzdaná agenda pre firmu do Popradu. Objekt sa vymaľoval  

a obec požiadala Stavebný úrad o zmenu účelu stavby, aby sa mohol zriadiť obchod 

pre občanov našej obce.   

 

OZ vzalo na vedomie  

Prerozdelenie kompostérov do  domácnosti  sa uskutočnilo pred zasadnutím OZ v počte 
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43 dodaných kusov. Obec požiadala o 140 ks, ale z projektu bolo všetkým obciam krátené 

množstvo a nám celkovo pridelili len 43 ks.  

 

OZ vzalo na vedomie: 

- informáciu starostky obce ohľadom  zamestnávania v obci 

- Vyúčtovanie 10. ročníka Krojovanej zábavy  

- Stav finančných prostriedkov na účtoch obce  

- Triedenie odpadu v obci za rok 2019 – výsledky zverejnené na úradnej tabuli 

- Zverejňovanie objednávok a faktúr na stránke obce   

- Vážnosť vzniknutej situácie  a starostka obce poprosila poslancov,  

aby usmerňovali občanov na dodržiavanie vydaných opatrení. 

 

 

K bodu č. 11 

Predseda návrhovej komisie Michal Kohút predniesol prítomným návrh uznesení prijatých 

na zasadnutí. 

Za prijaté uznesenia hlasovali:                                               4 prítomní poslanci  

 

 

 

 

K bodu č. 12 

 

Starostka obce otvorila diskusiu a odpovedala na dotazy poslancov. Po vyčerpaní programu 

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

 

 

 

 

V Nemešanoch dňa  14.03.2020  

 

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

 

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

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Mária Gallovičová 

        starostka  obce  
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Uznesenia   
 

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany,  

konaného dňa 14.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch  

schvaľuje  

opakovanú voľbu kontrolóra obce. Podmienky budú zverejnené na web-stránke obce. 

Opakovaná voľba sa uskutoční 22.05.2020 s účinnosťou nástupu od 01.06.2020. 

 

Uznesenie č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch  

schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné  hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 12 341,90 EUR. 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške          

12 341,90 Eur na kapitálový výdavok – regulácia potoka v obci. 

 

Uznesenie č.7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch Žiadosť o odpredaj pozemku p. Marťáka odkladá.   

 

Uznesenie č. 8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

schvaľuje 

odpredaj pozemku pre p. Mačáka a p. Krempaského ml. podľa pripravenej Kúpnej zmluvy 

a Geometrického plánu. 

 

Uznesenie č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu za rok 2020 - samostatná príloha - zmena v príjmovej a výdajovej časti. 

 

Uznesenie č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

schvaľuje 

nájomnú zmluvu medzi Obcou Nemešany a Farma Nemešany s.r.o. o nájme pozemkov      

na poľnohospodárske účely. 

 

Uznesenie č.11/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

berie na vedomie 

úpravu platu starostky obce s účinnosťou od 1.1.2020 podľa zverejnenia štatistického úradu 

SR  – priemerná mzda za rok 2019 a schválený úväzok 0,5625. 
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Uznesenie č. 12/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

schvaľuje 

odpis nevymožiteľnej pohľadávky za DzN Agrodružstvo Nemešany z rokov 1999, 2000 

podľa predložených dokladov. 

 

Uznesenie č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce ohľadom 

-  stav finančných prostriedkov na účtoch obce  

-  rozdelenia kompostérov do domácnosti 

- výsledky vytriedenia odpadu za rok 2019 

- vážnosť vzniknutej situácie v súvislosti s nákazou a preberá taktiež zodpovednosť                

   pri šírení a usmerňovaní osvety medzi obyvateľmi obce – dodržiavanie predpisov 

   a nariadení. 

 

 

 

V Nemešanoch dňa  14.03.2020  

 

 

 

 

 

 

 

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

           Mária Gallovičová 

        starostka  obce  

 

 

 

 


