
Zápisnica 
 

zo  4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

30.09.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

 

Prítomní: 
Starostka obce:  Mária Gallovičová 

Poslanci OZ:      Michal Kohút, Mgr. Lucia Kandrová 

Kontrolórka obce:  Ing. Lívia Suchá 

Ospravedlnení:  Michal Kaľavský, Ing. Michal Zahurančík, Miroslav Markovič 

Neospravedlnení:  
 

Program: 

 

                                     

                                    1.   Otvorenie 

                                    2.   Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022 – 

kontrolórka obce Nemešany 

5. Správa o výsledkoch vzdelávacej činnosti MŠ Nemešany za školský 

rok 2021/2022 

6. Plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu zamestnancov MŠ 

7. Návrh VZN Zmluva s OZV PNEU, s.r.o. s obcou Nemešany o zbere 

pneumatík 

8. Zmena rozpočtu obce za rok 2022 

9. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce k 30.09.2022 

10. Rôzné – organizovanie kultúrno-spoločenskej akcie pre obyvateľov 

obce Nemešany, mesiac úcty k starším - október 2022 

- informácia o realizácii, regulácia potoka pokračovanie, 

- informácia - odstúpenie pozemku (cesty) obci Nemešany - IBV do 

Rokyca,  

- splatenie úveru – výstavba a rekonštrukcia autobusovej zastávky  

11. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

12. Záver zasadnutia   

 

 

 

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nemešany otvorila a viedla starostka 

obce, Mária Gallovičová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní 2 poslanci 

a obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu 

zápisnice 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 30.09.2022. Prítomných poslancov a zapisovateľku privítala 

starostka obce.  

Konštatovala, že Obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. Poslanci boli ospravedlnení 

z pracovných dôvodov, ktoré oznámili krátko pred konaním zastupiteľstva. 

 



K bodu č. 2 

Starostka obce vyzvala prítomných poslancov na doplnenie bodu rokovania. Nebol vznesený 

žiadny nový bod a preto dala hlasovať o programe. Program rokovania podľa pozvánky, 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce www.obecnemesany.sk dňa 

26.09.2022 

 

Za predložený program hlasovali:                                                         2 prítomní poslanci   

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 2 (Michal Kohút, Mgr. Lucia Kandrová) 

Hlasovanie za: 

Proti: 

zdržal sa: 

 

 

Nakoľko nebol schválený program rokovania, 4. zasadnutie OZ bolo ukončené. 

Starostka obce určila nový termín 4. zasadnutia OZ na 14.10.2022 podľa Zákona o obecnom 

zriadení § 12 „Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá 

do 14 dní nové zasadnutie“. 

 

 

Zapísala: Bc. Anna Farkašová 

V Nemešanoch, dňa 30. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce 


