
Zápisnica 
z  5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, 

 konaného dňa 14.10.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

 

Prítomní: 
Starostka obce:  Mária Gallovičová 

Poslanci OZ:      Michal Kohút, Mgr. Lucia Kandrová, Ing. Michal Zahurančík, Miroslav                    

   Markovič  

Ospravedlnení:  Michal Kaľavský, Ing. Lívia Suchá – kontrolórka obce Nemešany 

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 14.10.2022 

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   

 

 

 

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nemešany otvorila a viedla starostka 

obce, Mária Gallovičová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní 4 poslanci 

a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Na zasadnutí bol prítomný aj 1 hosť 

z obyvateľov obce, prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 14.10.2022. Pani starostka privítala prítomných, zahájila 5. 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nemešany. 

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 

04.10.2022 

 

K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.34/2022 
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Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Schvaľuje 

1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejneného na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce www.obecnemesany.sk dňa 4. októbra 2022. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 4 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík, Miroslav Markovič) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 3 

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

 

Za overovateľov zápisnice boli  schválený :                                  Mgr. Lucia Kandrová 

                                                                                                        Ing. Michal Zahurančík 

 

K bodu č. 4                                    

Pani starostka informovala prítomných, že v zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm.b hlavný 

kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej 

činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený 

spôsobom v obci obvyklým. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HKO obce Nemešany bol 

zverejnený na webovom sídle obce dňa 9.8.2022.  

 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

K programovému bodu č.4 - Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok bolo 

prijaté uznesenie č.35/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Schvaľuje 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemešany na 2. polrok 2022 
Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 4 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík, Miroslav Markovič) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu. č. 5 

Pani starostka predložila prítomným pripravený materiál riaditeľky MŠ Správu o výsledkoch 

vzdelávacej činnosti MŠ Nemešany za školský rok 2021/2022 .  

 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

K programovému bodu č.5 - Správa o výsledkoch vzdelávacej činnosti MŠ Nemešany za 

školský rok 2021/2022 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.36/2022 
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Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Berie na vedomie 

1. Správu o výsledkoch vzdelávacej činnosti MŠ Nemešany za školský rok 2021/2022 
Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 4 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík, Miroslav Markovič) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 6 

Pani starostka predložila prítomných poslancov spracovaný dokument Plán 

profesijného rozvoja a kariérneho postupu zamestnancov MŠ, ktorý poslanci celý 

preštudovali. 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.6 - Plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu zamestnancov 

MŠ bolo prijaté nasledovné uznesenie č.37/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Berie na vedomie 

1. Plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu zamestnancov MŠ 
Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 4 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík, Miroslav Markovič) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 7   

 

Pani starostka informovala poslancov o Návrhu VZN a zriadení zberného miesta a o Zmluve 

so spoločnosťou OZV PNEU, s.r.o. s obcou Nemešany o zbere pneumatík. Zberné miesto sa 

plánuje umiestniť pri klube č. domu 33. 

Predmet zmluvy: Prevádzkovateľ zberného miesta (distribútor/obec) sa zaväzuje vykonávať v 

zbernom mieste spätný zber pneumatík v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a to hlavne zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., a to najmä zabezpečiť na 

svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú 

značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu, informovať 

konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o 

možnosti bezplatného spätného zberu.  

Návrhy na doplnenie neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.7 - Návrh VZN Zmluva s OZV PNEU, s.r.o. s obcou Nemešany o 

zbere pneumatík bolo prijaté nasledovné uznesenie č.38/2022: 
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Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Berie na vedomie 

1. Návrh VZN o zriadení zberného miesta ( zber pneumatík ) 

B. Schvaľuje 

1. Uzatvorenie ZMLUVY O ZRIADENÍ ZBERNÉHO MIESTA uzatvorená podľa § 269, ods. 

2 zákona č. 513/91 Zb., v platnom znení s OZV Pneu, s.r.o., zo sídlom: Ulica za depom 

3071/7G, 971 01 Prievidza IČO: 51 696 444.   

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 4 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík, Miroslav Markovič) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 8 

 

Pani starostka informovala prítomných o zmenách rozpočtu obce Nemešany za rok 2022 od 

posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch.  

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.8 - Zmena rozpočtu obce za rok 2022 bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.39/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Berie na vedomie 

1. Rozpočtové opatrenie starostky obce Nemešany zo dňa 11.07.2022, Rozpočtové 

opatrenie starostky obce Nemešany zo dňa 14.07.2022, Rozpočtové opatrenie starostky 

obce Nemešany zo dňa 01.08.2022, Rozpočtové opatrenie starostky obce Nemešany zo 

dňa 25.08.2022, Rozpočtové opatrenie starostky obce Nemešany zo dňa 02.09.2022 a 

Rozpočtové opatrenie starostky obce Nemešany zo dňa 12.09.2022  

2. Čerpanie rozpočtu obce Nemešany na rok 2022 k 30.09.2022 

B. Schvaľuje 

1. Zmenu rozpočtu obce Nemešany na rok 2022 zo dňa 14.10.2022 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 4 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík, Miroslav Markovič) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 9 

 

Pani starostka predložila písomne poslancom OZ stav finančných prostriedkov na všetkých 

účtoch obce k 14.10.2022. Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.9 - Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce k 

14.10.2022 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.40/2022 
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Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Berie na vedomie 

1. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce k 14.10.2022. 
Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 4 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík, Miroslav Markovič) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 10 

 

Pani starostka informovala prítomných poslancov o organizovaní kultúrno-spoločenskej akcie 

pre obyvateľov obce Nemešany, mesiac úcty k starším - október 2022, účasť na divadelnom 

predstavení 

Pani starostka informovala prítomných poslancov o realizácii, regulácia potoka a jej 

pokračovaní, ukončenie ulice IBV ihrisko. 

Pani starostka informovala prítomných, že vlastníci plánujú po príprave všetkých podkladov 

odovzdať obci pozemky pod cestami v lokalite IBV do Rokyca.  

Pani starostka informovala prítomných, o splatení úveru k projektu „Autobusové zástavky 

v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“. Bola predložená dokumentácia 

k splateniu úveru. 

 

K programovému bodu č.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 bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.41/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany  

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce o organizovaní kultúrno-spoločenskej akcie pre obyvateľov 

obce Nemešany, mesiac úcty k starším - október 2022 

2. Informáciu starostky obce o odstúpení pozemku (cesty) obci Nemešany - IBV do 

Rokyca 

3. Informácie starostky obce o splatení úveru k projektu „Autobusové zástavky v obci 

Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“ 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 4 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík, Miroslav Markovič) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

K bodu č. 11  
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Pani starostka otvorila diskusiu a navrhla dátum ďalšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Nemešany na 24. novembra s ktorým jednohlasne prítomní poslanci súhlasili. 

Pán Poslanec Michal Kohút sa informoval o projekte dedina zaniknutá – Zalužany aj o voľbu 

prísediaceho na súde v Spišskej Novej Vsi. 

Pani starostka vyzvala hosťa pána Repka obyvateľa obce Nemešany aby informoval 

prítomných poslancov o nesplnení a doplnení podmienok v územnom konaní pre stavebníka – 

firmu PRO HOUSE s.r.o., nakoľko sa zúčastnil aj stavebného konania na tvári miesta. Jedná 

sa o prekládku vysokého napätia.  

 

K bodu č. 12 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala prítomným poslancom za účasť a vecnú diskusiu 

a zasadnutie ukončila.   

 

 

Koniec zasadnutia 20:00 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  14.10.2022 

 

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

  

 

Overovatelia: Mgr. Lucia Kandrová          ...............................                                    

    

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

  

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


