
Zápisnica 
 

zo  8. riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

16.12.2020 o 17.30 hod. v zasadačke 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. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021          

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Nemešany k návrhu 

rozpočtu obce Nemešany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 

2023  

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 predpoklad plnenia rozpočtu 

na roky 2022 - 2023    

7. Brantner Nova s.r.o., schválenie dodatku za navýšenie poplatku za 

skládkovanie   

8. Brantner Nova s.r.o., zber a zhodnotenie BRKO 

9. Zmena rozpočtu 

10. Rôzné 

11. Diskusia 

12. Uznesenia prijaté na zasadnutí 

13. Záver zasadnutia   

 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 16.12.2020. 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. Nebol vznesený 

žiadny nový bod a preto dala hlasovať o programe.  

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 Kaľavský 

                                                                                                        Miroslav Markovič  

 

K bodu č. 4   

 



Starostka predložila poslancom zverejnený rozpočet na rok 2021. Následne vyzvala starostka  

hlasovať za predložený rozpočet na rok 2021, vo výške 194 802 € v príjmovej a výdajovej 

časti rozpočtu.        

      

 Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci 

  

Bod. č. 5 

 

Kontrolórka obce predložila poslancom OZ, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

Nemešany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023. Odborné stanovisko k návrhom 

rozpočtov na roky 2022 a 2023 berú poslanci OZ na vedomie. 

 

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci 

Berú na vedomie                 4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka predložila poslancom zverejnený rozpočet na rok 2021 a s výhľadom na roky 2022 

a 2023, a k navrhovanému rozpočtu kontrolórka obce písomne predniesla a prečítala odborné 

stanovisko k rozpočtu obce k roku 2021 a s výhľadom na roky 2022 a 2023. Odporučila 

poslancom OZ prijať navrhovaný rozpočet.  

Následne vyzvala starostka za hlasovanie za predložený rozpočet vo výške 194 802€ 

v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu. Odborné stanovisko k návrhom rozpočtov na roky 

2022 a 2023 berú poslanci OZ na vedomie.       

 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Berú na vedomie:               4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

Starostka obce predložila prítomným poslancom dodatok č 16 k Zmluve č.10/L/2006 o zbere, 

preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu. 

 

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 8 

 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o povinnosti obce o zbere a spracovaní 

kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu. Doposiaľ bolo pre občanov obce 

zakúpených 60 ks kompostérov pre domácnosti na kompostovanie, ďalšie kompostéry budú 

zakúpene v priebehu mesiaca január 2021 a budú dodané do všetkých domácností v našej 

obci. Obec využíva splnenie zákona takouto formou. Nakoľko za uloženie 1 t odpadu, 

dochádza k navýšeniu poplatku, 29€ za tonu starostka navrhla poslancom že v mesiaci január 

2021 sa musíme rozhodnúť akou formou sa budeme snažiť znižovať objem KO pretože sme 

na osobu poplatky nezvyšovali, v januári budú známe aj výsledky za rok 2020 a koľko obec 

zaplatila za zber KO za rok 2020. 

 

Berú na vedomie :                                                                                    4 prítomní poslanci   

 

K bodu č. 9 



Starostka obce predniesla zmenu rozpočtu ktorá tvorila samostatnú prílohu  

- Nákup 4 ks postele pre MŠ  

- Dotácie zo štátneho rozpočtu pre 5 r deti 

- Dotácie na stravovanie MŠ   

 

Za hlasovali:                 4 prítomní poslanci   
 

K bodu č. 10 

 

Na základe odporúčania kontrolórky obce, OZ je povinné to riešiť a na základe toho starostka 

obce predniesla návrh poslancom ako by sa znižovalo množstvo odpadu a to : 

- Nalepenie nálepiek na 110 L smetnú nádobu pre domácnosti, v prípade viacčlennej 

rodiny by sa zabezpečili žetóny, ktoré by sa museli zavesiť na ďalšiu nádobu alebo 

nádobu s väčším objemom.  

- počet žetónov bude schválený v januári dodatkom vo VZN a bude sa odvíjať od 

počtu zvozov.  

Ďalšie navýšenie KO oproti nálepke a žetónom si občan bude musieť zakúpiť žetóny naviac 

za poplatok, ktorý bude určený v dodatku k VZN. 

Pracovníci Brantnera, s.r.o. budú musieť tieto žetóny pozberať pri každom zvoze a priniesť na 

obecný úrad. 

 

Dotaz poslanca: Ing. Michal Zahurančík sa opýtal, či neuvažujeme o finančnom zvýhodnení 

občanov, ktorí poctivo triedia KO. Starostka obce odpovedala, že zatiaľ obec neobdŕžala 

žiadne finančne prostriedky z OZV – Envipak, na základe toho nemôžeme uvažovať 

o finančnom odškodnení občanov. Ostáva to v riešení do budúcna.   

 

Za:                                                                                                              4 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 11 

Zástupkyňa starostky, Mgr. Lucia Kandrová predniesla návrh uznesení prijatých na zasadnutí. 

Uznesenia boli jednohlasne schválené.  

Za:                                                                                                              4 prítomní poslanci 
 

Po vyčerpaní programu poďakovala starostka obce prítomným poslancom za účasť a otvorenú 

diskusiu a zasadnutie ukončila.  

 

Koniec zasadnutia 19:00 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  16.12.2020  

 

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

  

Overovatelia:  Michal Kaľavský                                    ...............................                                    

    

    Miroslav Markovič                                 ................................                               

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  



 

 

 

  


