
Zápisnica 
z  6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, 

 konaného dňa 24.11.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

 

Prítomní: 
Starostka obce:   Mária Gallovičová 

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

HKO:            Ing. Lívia Suchá - kontrolórka obce Nemešany 

Ospravedlnení:  Michal Kaľavský, Miroslav Markovič 

Neospravedlnení:  
 

Program:        
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávania zo dňa 02.12.2019 s CVČ, 

Spišská Nová Ves 

5. Schválenie VZN č. 2/2022 služby poskytované obcou 

6. Vyradenie majetku obce 

7. Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia starostky 

8. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce k 24.11.2022 

9. Rôzné  

10. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

11. Záver zasadnutia   

 

 

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nemešany otvorila a viedla starostka 

obce, Mária Gallovičová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní 3 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 24.11.2022. Pani starostka privítala prítomných, zahájila 6. 

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 

21.11.2022 

 

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

uznesenie č.42/2022 

 

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 21. novembra 2022. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 3 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 
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Michal Zahurančík) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice boli  schválený :                                  Michal Kohút 

                                                                                                        Ing. Michal Zahurančík 

 

K bodu č. 4                                    

Pani starostka informovala prítomných o Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávania zo dňa 02.19.2019, pre Centrum voľného času 

v Spišskej Novej Vsi, Hutnícka 18, 052 01, pre 3 deti navštevujúce odbor v hokeji. Na 

základe schváleného Dodatku k Zmluve zašle obec Nemešany finančné prostriedky Centrum 

voľného času v SNV. 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

K programovému bodu č.4 - Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávania zo dňa 02.12.2019 s CVČ, Spišská Nová Ves bolo 

prijaté uznesenie č.43/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Schvaľuje 

1. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávania zo dňa 02.12.2019 s CVČ, Spišská Nová Ves 
Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 3 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu. č. 5 

Pani starostka predložila prítomným na schválenie VZN č. 2/2022 služby poskytované obcou. 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

K programovému bodu č.5 - Schválenie VZN č. 2/2022 služby poskytované obcou bolo 

prijaté nasledovné uznesenie č.44/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Schvaľuje 

1. Schválenie VZN č. 2/2022 služby poskytované obcou 
Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 3 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 6 
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V tomto bode sa poslanci oboznámili so zoznamom na vyradenie majetku obce Nemešany. 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.6 - Vyradenie majetku obce bolo prijaté nasledovné uznesenie 

č.45/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Schvaľuje 

1. Vyradenie majetku obce 
Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 3 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 7   

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

posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch a o rozpočtových opatreniach 

starostky obce Nemešany. 

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.7 - Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia starostky bolo prijaté 

nasledovné uznesenie č.46/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Berie na vedomie 

1. Rozpočtové opatrenie starostky obce Nemešany od posledného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nemešanoch do 24.11.2022 

B. Schvaľuje 

1. Zmenu rozpočtu obce Nemešany od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nemešanoch do 24.11.2022 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 3 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 8 

Pani starostka predložila písomne poslancom OZ stav finančných prostriedkov na všetkých 

účtoch obce k 24.11.2022. Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.8 - Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce k 

24.11.2022 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Berie na vedomie 

1. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce k 24.11.2022. 
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Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 3 ( Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kohút, Ing. 

Michal Zahurančík) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 9 

Pani starostka obce informovala prítomných poslancov, že Zmluva o zbere pneumatík s OZV 

PNEU s.r.o., je podpísaná. Budova č. 33 sa vyznačí ako zberné miesto. Nové obecné 

zastupiteľstvo schváli VZN na zber pneumatík. Firma zabezpečí zber pneumatík zadarmo. 

 

K bodu č. 10  

Pani starostka otvorila diskusiu prihlásila sa p. zástupkyňa Mgr. Lucia Kandrová, ktorá sa 

informovala ohľadom údržby ciest – diaľnice v zimnom období kedy dochádza k soleniu 

týchto ciest a následne týmto dochádza k zamoreniu prameňov studní v jednotlivých 

rodinných domoch. Preto žiada nové vedenie aby sa touto problematikou zaoberali a tak 

postúpili sťažnosť občanov na Okresný úrad odbor životné prostredie v tejto veci. 

 

Prihlásil sa aj p. poslanec Michal Kohút, ktorý sa dotazoval ohľadom projektu Zalužany. 

 

V tomto bode poďakovala pani starostka všetkým poslancom za ich činnosť v roku 2022 

a tým poslancom , ktorí ďalej nekandidujú v nasledujúcich voľbách popriala hlavne veľa 

zdravia, osobných a pracovných úspechov. 

 

K bodu č. 11 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala prítomným poslancom za účasť a vecnú diskusiu 

a zasadnutie ukončila.   

 

Koniec zasadnutia 20:00 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  24.11.2022 

 

Zapísala: Mária Gallovičová           .............................. 

  

 

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

    

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

  

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce 

 

 

 


