
Zápisnica 
 

z  5. riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

10.07.2020 o 18.30 hod. v kancelárii starostky obce Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov:  4 

Kontrolórka obce:   1 

Hostia:     0 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Návrh na určenie ochranných pásiem minerálnych zdrojov Baldovce 

5. Vyjadrenie k strat. dokumentu Prešovský kraj vodovody a kanalizácie  

6.   Ukončené verejné obstarávanie na Autobusovú zastávku    

7.   Stav finančných prostriedkov na účtoch obce k 10.07.2020  

8.   Zmena rozpočtu za rok 2020   

9.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2020 

10. Rôzne  

11. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

12. Záver zasadnutia 

  

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 10.07.2020. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 4 poslanci,  1 kontrolórka obce, 1 zapisovateľka. 

 

K bodu č. 2 

Starostka obce vyzvala prítomných poslancov na doplnenie bodu rokovania. Bola vznesená 

námietka k bodu č. 9 od kontrolórky obce z dôvodu neuplynutia lehoty 15 dni od zverejnenia 

plánu kontrolnej činnosti. Tento bod bol vylúčený z rokovania. 

Za predložený program hlasovali                                                    4 prítomní poslanci   

 

K bodu č. 3 

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

 

Za overovateľov  zápisnice boli  schválený :                                 Michal Kohút 

                                                                                                        Ing. Michal Zahurančík 

 

K bodu č. 4                       

 

Starostka obce predložila zaslaný list Ministerstvom zdravotníctva SR na určenie ochranných 

pasiem prírodných a minerálnych zdrojov Baldovce, kde sa každý poslanec oboznámil 

s obsahom. 

 

Berú na vedomie:                                                                                 4 prítomní poslanci 

  

 

 



Bod. č. 5 

 

Starostka obce spolu so starostkou obce Klčov navštívila Odbor ŽP, Okresný úrad v Prešove,  

kde bola vznesená ústna pripomienka, zo strany úradu nám bolo doporučené aby sme sa 

spojili s obcou Klčov a tak boli zaradení do vyššej aglomerácie (nad 2000 obyv.), 

podmienkou zaradenia je aj prepracovanie projektov. Starostka obce dala hlasovať aby 

poslanci hlasovali či obec podá námietku na zaradenie do vyššej aglomerácie.  

Poslanci nesúhlasili s týmto návrhom.  

 

Obec požiada samostatne o nenávratne finančné prostriedky až pri zverejnení výzvy.  

 

Za hlasovali:                                                                                             0 prítomní poslanci 

Proti hlasovali:                                                                                         4 prítomní poslanci 

Zdržali sa:                                                                                                 0 prítomní poslanci 

 

V súvislosti s problematikou s ukončením kanalizácie v obci starostka obce navrhla 

prítomným poslancom aby sa vyjadrili, či sa bude pokračovať v regulácii potoka.  

 

Za  hlasovali:                                                     Ing. Michal Zahurančík a Michal Kaľavský 

Proti hlasovali:                                                          Mgr. Lucia Kandrová a Michal Kohút  

 

Na základe nerozhodného hlasovania starostka rozhodla, že zvolá na nedeľu 12.7.2020 

verejné zhromaždenie občanov obce, kde bude predložená problematika občanom a tí v 

hlasovaní rozhodnú a pokračovaní prác na regulácii potoka.  

Verejné zhromaždenie sa uskutočnilo podľa pozvánky a všetci prítomní občania zahlasovali 

za pokračovanie prác na regulácii potoka. 

  

K bodu č. 6 

 

Starostka obce predložila prítomným poslancom ukončené verejné obstarávanie na 

autobusovú zastávku, výherná firma s najnižšou cenovou ponukou Stavstar s.r.o., Granč- 

Petrovce. Prítomní poslanci mali možnosť nahliadnuť do celkovej predloženej agendy 

ohľadom verejného obstarávania. 

 

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

Starostka obce predložila stav všetkých finančných prostriedkov na všetkých účtoch 

k 10.07.2020.  

 

Berú na vedomie :                                                                                    4 prítomní poslanci   

 

K bodu č. 8 

Starostka obce predložila poslancom zmenu rozpočtu, ktorá tvorí samostatnú prílohu a všetci 

štyria poslanci jednohlasne schválili zmenu rozpočtu.  

 

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci  

 

 



 

 

K bodu č. 9 

 

Bod bol vylúčený z rokovania.  

 

Za:                                                                                                              4  prítomní poslanci 

 

 

K bodu č. 10 

 

Starostka obce predložila prítomným zásady odmeňovania poslancov a zástupkyne starostky, 

predošlé zásady odmeňovania boli zrušené, všetci poslanci zahlasovali za prijatie.  

- Uznesenie 8a /2018 OZ bolo zrušené  

- súhlas HAZZ na otvorenie prevádzky 

- prípravne práce na otvorení prevádzky potravín.  

 

 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

 

 

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

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

Návrhová komisia predniesla návrh uznesení, za ktorí hlasovali všetci štyria prítomní 

poslanci.  

  

 

 

Koniec zasadnutia 21:00 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  10.07.2020  

 

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

  

 

 

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

    

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

 

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            Starostka  obce  

 

 


