
Zápisnica 
 

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

27.08.2021 o 18.00 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov:  3 

Kontrolórka obce:   0 

Hostia:     0 

Program: 

 

 

                                    1.   Otvorenie 

                                    2.   Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2021 - schválenie 

5. Schválenie municipálneho úveru od Prima banky na realizáciu 

schváleného projektu : Autobusová zastávka I. etapa – výstavba 

a rekonštrukcia, začiatok realizácie 01.09.2021 

6. Magna energia s.r.o., ponuka na dodávku elektrickej energie pre 

obec Nemešany na roky 2022/2023 

7. Zmena rozpočtu  

8. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 27.08.2021 

9. Rôzné   

10. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

11. Záver zasadnutia   

 

 

 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 27.08.2021. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 3 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:                                                  3 prítomní poslanci   

 

 

K bodu č. 3 

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

 

Za overovateľov zápisnice boli  schválený :                                  Ing. Michal Zahurančík   

                                                                                                        Mgr. Lucia Kandrová  

 



K bodu č. 4   

 

OZ po prerokovaní navrhovaného plánu schvaľujú Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2021, bez pripomienok. 

 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

 

  

Bod. č. 5 

 

Starostka obce predložila prítomným poslancom 3 ponuky bánk na prijatie úveru a poslanci 

schválili prijatie úveru od Prima banky na základe predloženej indikatívnej ponuky 

financovania pre úver na realizáciu schváleného projektu „Autobusová zastávka I. etapa – 

výstavba a rekonštrukcia“ . Začiatok realizácie je od 01.09.2021. 

 

OZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 112 711 € Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. 

príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce s c h v a ľ u j e prijatie úveru vo výške                 

112 711 EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 

Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v 

Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 

„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,  s možnosťou prolongácie 

zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely 

zabezpečenia financovania investičného projektu : 

 

„Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“ 

 

s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva formou refundácie.  

 

Za hlasovali:                                                                                        3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka obce predložila cenovú ponuku od Magna energia s.r.o., na roky 2022/2023, 

zástupkyňa obce predložila návrh aby obec vyžiadala aj cenovú ponuku od VSD a.s. 

a následne po porovnaní podpísala zmluvu s najnižšie ponúkanou cenou. 

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 

 

 

K bodu č. 7   

 

OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 10 866 EUR, na realizáciu projektu 

„Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“ 

 

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

 



 

OZ schvaľuje návrh zmenu rozpočtu v roku 2021 v súvislosti s realizáciou stavby „ regulácia 

potoka“ :  

- schválený rozpočet:   13 686 € 

- zvýšenie rozpočtu:             + 6470 € 

- rozpočet  po úprave:   20 156 €                   

- t.j. výdavky bežného rozpočtu: - 6470 €          

- výdavky kapitálového rozpočtu: 6470 € 

 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 
    

OZ schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu v súvislosti s realizáciou projektu Autobusové 

zastávky v obci Nemešany – rekonštrukcia a výstavba I. etapa a to zvýšenie príjmu rozpočtu 

a zvýšenie na kapitálový výdavok: 

 Príjmy rozpočtu     123 577€ 

 Výdavky rozpočtu 123 577€ 

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

OZ schvaľuje návrh zmenu rozpočtu v roku 2021 v súvislosti s výdavkami obce na poplatky 

Mestu Levoča – Spoločnému stavebnému úradu za vykonané úkony súvisiace s výkonom 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku:  

 Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu dane       + 400€ 

 Zníženie výdavkov bežného rozpočtu: nakladanie s odpadmi – 400€ 

 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

Starostka obce predložila písomne 3 rozpočtové opatrenia starostky kde sa presunom 

rozpočtových prostriedkov nemenia celkové príjmy a celkové výdaje rozpočtu a to: 

1. Rozpočtové opatrenie – P +590 € a V - 590 €, dňa 15.07.2021, 

2. Rozpočtové opatrenie – P +255 € a V - 255 €, MŠ, dňa 21.07.2021, 

3. Rozpočtové opatrenie – P +172 € a V- 172 €, dňa  21.07.2021 

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 8 

 

Starostka obce predložila OZ stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 27.08.2021.  

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci   

   

K bodu č. 9 

 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o liste SAD, SNV aby vyzvali občanov na 

pripomienkovanie k zmene autobusovej dopravy, ktorá sa uskutoční v decembri 2021.  

 

V rámci diskusie predniesla poslankyňa Mgr. Lucia Kandrová aby obec vyzvala p. Marťáka 

dať pozemok do pôvodného stavu. Starostka obce zaujala stanovisko, že komisia verejného 

záujmu pri OZ obce prešetrí na tvári miesta situáciu a zaujme stanovisko. 



Starostka obce informovala poslancov o zakúpení 20 ks kompostérov ktoré boli odovzdané 

domácnostiam. 

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci   

 

Starostka obce dala hlasovať jednotlivo každému poslancovi o návrhu v budúcom roku bude 

zahrnuté do rozpočtu za prenájom potravín vo výške 100 €/ mesiac.  

 

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  27.08.2021  

 

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

  

 

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

    

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

 

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  

 

 

 

  

 


