
Zápisnica 
 

zo  1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

10.02.2022 o 17.30 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. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2022 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok  

6. Schválenie prísediaceho na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi 

7. Schválenie VZN č. 1/2022 – určenie miesta na vylepovanie 

plagátov pre voľbami 

8. Stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 10.02.2022 

9. Zmena rozpočtu na rok 2022  

10. Rôzné   

11. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

12. Záver zasadnutia   

 

 

 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 10.02.2022. 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   

  

Starostka obce predložila prítomným poslancom plán zasadnutí OZ na rok 2022 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 

  

K bodu. č. 5 

 

Starostka obce predložila prítomným poslancom OZ na schválenie Plán kontrolnej činnosti 

kontrolórky obce na I. polrok. 

Za hlasovali:                                                                                          3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka obce prečítala list z Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi kde je potrebné 

schválenie prísediaceho na Okresnom súde. Prítomní poslanci nemajú záujem pracovať ako 

prísediaci. OZ nevymenovalo žiadneho prísediaceho na súd.  

Za hlasovali:                                                                                               3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

OZ schválilo VZN č. 1/2022 – určenie miesta na vylepovanie plagátov pre voľbami. 

Za hlasovali:                                                                                               3 prítomní poslanci 
 

K bodu č. 8 

 

Starostka obce predložila písomne OZ stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 10.02.2022.  

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 9 

 

OZ schválilo zmenu rozpočtu: na rok 2022 podľa priloženej prílohy.  

Za hlasovali:                                                                                               3 prítomní poslanci 

 

Poslanci OZ berú na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce:  

- č.1/2022,  

- č.2/2022 

 

Poslanci OZ berú na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce zo dňa 01.12.2021 

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci 

   

K bodu č. 10 

 

Starostka obce predložila prítomným poslancom fakturáciu zhotoviteľskej firmy za 

autobusovú zastávku. 

Starostka obce predložila návrh na spoplatnenie používania posilňovne a navrhla pravidelným 

cvičiteľom platbu formou permanentky – 7€/mesiac t.j. za používanie miestnosti, strojov 

a elektrickej energie a nepravidelným cvičiteľom navrhla za jeden vstup 0,70 €. Takéto 

opatrenie navrhla starostka na schválenie z dôvodu že na dom č. 33 kde sa nachádza aj 



posilňovňa vznikol nedoplatok za rok 2021 vo výške 2202 €. Po obšírnej diskusii OZ 

schvaľuje návrh starostky. 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

Nakoľko poplatok za verejné osvetlenie sa navýšil o 100%, navrhla starostka poslancom aby 

sme vypínali v nočných hodinách verejné osvetlenie, zo strany zástupkyne Mgr. Lucie 

Kandrovej bolo navrhnuté aby sme vypínali každé druhé svetlo ale po konzultácii 

s elektrikárom, ktorý spravuje verejné osvetlenie to nie je možné. Obec má zriadené 

osvetlenie jedným okruhom v jednej rozvodnej skrini. Verejné osvetlenie sa bude vypínať 5 

hodín v nočných hodinách. 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

Starostka obce predložila list z Okresného úradu Levoča kde je potrebné za Obec doplniť 

zástupcu do riadiaceho výboru, prihlásila sa zástupkyňa starostky obce Mgr. Lucia Kandrová 

za člena riadiaceho výboru. Obec zašle vyjadrenie písomne listom na Okresný úrad. 

 

Starostka obce predložila prítomných poslancov zmluvu o prevode pozemkov na Obec – 

pozemok pod cestou. Na základe geometrického plánu č. 21/2021 vypracovaným geodetom 

Jozefom Chovancom, bola odčlenená parcela C KN č. 596/17 - o výmere 206 m 2, vlastník p. 

Holotňák, dohodnutá kúpna cena 1 €. Parcela C KN č. 596/16  - o výmere 37 m 2, vlastník p. 

Utlák, dohodnutá kúpna cena 1 €.   

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

Starostka obce predložila prítomných poslancov Darovaciu Zmluvu a prevode tabletu do 

majetku Obce a poslanci OZ hlasovaním rozhodli, že tablet bude priradený pre Materskú 

školu. 

Za hlasovali:                                                                                              3 prítomní poslanci 
 

Starostka podala informáciu prítomným poslancom OZ o prevádzke knižnice. 

 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci  

 

K bodu č. 11  

 

Starostka obce otvorila diskusiu a zástupkyňa obce Mgr. Lucia Kandrová sa dotazovala, či 

bola podaná odpoveď na list anonymnému sťažovateľovi. Zapisovateľka Bc. Anna Farkašová, 

prečítala odpoveď stavebného úradu na anonymný list a starostka obce povedala nevie komu 

má odpovedať keďže stavebný úrad nebude riešiť tento anonym aj z dôvodu neuvedenia mien 

vlastníkov a neuvedenia parciel a ich čísiel. 

 

Realizácia projektu Náučný chodník na hornej ulici sa začína apríl až jún pri zameraní terénu 

prizve starostka všetkých členov OZ a vtedy sa rozhodne o žiadosti p. Marťáka. 

 

Berú na vedomie:                                                                                       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 19:30 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  10.02.2022 

 

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

  

 

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

    

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

 

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce 


