
Zápisnica 
                             z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, konaného  

   dňa 03.02.2023 o 16.30 hod. v kancelárii starostky obce Nemešany 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu č.1 
 

Starostka obce privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že zasadnutie s počtom 

prítomných poslancov 5, je uznášaniaschopné. 

 Starostka obce predložila poslancom návrh programu 3. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nemešanoch a predniesla návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje návrh programu 3. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nemešanoch konaného dňa 03.02.2023, zverejneného na úradnej tabuli obce 

dňa 31.01.2023 v znení: 

     
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie návrhu programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Územný plán obce 

6. Zmena rozpočtu 

7. Pripomienky občanov 

8. Interpelácia poslancov 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

Hlasovanie: za: 5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 25/2023, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 3 

Starostka obce určila za overovateľov zápisnice poslancov Michal Kohút a Peter Kuper,       

za zapisovateľku Bc. Annu Farkašovú. 

 

K bodu č. 4 

Starostka obce informovala poslancov o plnení uznesení z 2 .ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva z 16.12.2022, ktoré sú splnené. 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch berie na vedomie plnenie uznesení z 2. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2022. 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 27/2023, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 5  

 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o zmene a doplnení územného plánu obce 

Nemešany z dôvodu pribúdajúcich žiadostí o zmenu územného plánu vlastníkov jednotlivých 

pozemkov v k.ú. Nemešany, ktorí majú záujem o výstavbu rodinných domov. Na základe 

tejto skutočnosti p. starostka predložila výzvu na predkladanie ponúk na vyhotovenie 

dokumentácie. Kontaktovala troch účastníkov a to firmy :  

1. Architektonické štúdio Atrium s.r.o., 

2. JHA s.r.o., 

3. bakalar architekt s.r.o. 

Na základe ponúk a následnom výbere vyhrala ponuka od firmy Architektonické štúdio 

Atrium s.r.o. Financovanie územného plánu bude realizované aj na náklady občanov, ktorí 

s tým súhlasili. Obec Nemešany sa bude uchádzať o dotáciu na vypracovanie územného plánu 

cez Ministerstvo dopravy - https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-

planovanie/dotacie/ako-poziadat-o-dotaciu-formulare/ziadost-o-dotaciu-navod  

 

Poslanci OZ – navrhujú zahrnúť do zmenu územného plánu aj zmenu intravilánu 

a extravilánu obce Nemešany  

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch súhlasí s procesom obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie, ktorý potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie. 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 28/2023, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu. č. 6 

 

Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zmenu rozpočtu 

obce na r. 2023 formou rozpočtových opatrení. 

 

Poslanci OZ bez pripomienok 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14, ods. 2 písm. a),b)c) zákona č. 583/2004 Z.t. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

A) berie na vedomie 

- rozpočtové opatrenie č. 21/2022 ( v zmysle predloženého návrhu) 

- rozpočtové opatrenia č. 22/2022 ( v zmysle predloženého návrhu) 

B) schvaľuje  

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dotacie/ako-poziadat-o-dotaciu-formulare/ziadost-o-dotaciu-navod
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dotacie/ako-poziadat-o-dotaciu-formulare/ziadost-o-dotaciu-navod
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- rozpočtové opatrenie č. 1/2023 

- rozpočtové opatrenie č. 2/2023 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 29/2023, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 7 

 

Z občanov sa prihlásila prítomná p. Ing. Potocká, ktorá informovala prítomných poslancov 

OZ o fungovaní knižnice a to:  

- obnova knižničného fondu a požiadanie o grant ( realizácia v mesiaci február) 

- modernizácia knižničného systému  

- spolufinancovanie modernizácie knižnice v spolupráci s Obcou Nemešany  

- v roku 2022 - prezentácia pre deti MŠ, tvorivé hry, pokračovanie aj v roku 2023 

- čitateľský krúžok  

- vznik detského divadielka 

- spolupráca s ZOJDS – poznaj svoju obec – stolová spoločenská hra 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch súhlasí so zapojením do výzvy v oblasti aktivity  

dlhodobého rozvoja knižnice obce Nemešany so spolufinancovaním vo výške 10 % 

z projektu.  

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 30/2023, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 8  

 

- bez príspevku 

 

K bodu č. 9 

 

P. poslanec Michal Kohút odporúča zvýšenie počtu hliadok polície na odstavené auta pri 

miestnom cintoríne a to z dôvodu nálezu injekčných striekačiek. 

 

- p. poslanec Michal Kohút uviedol že je potrebná zmena zámku na posilňovňu, cenovej 

relácii od 80 € do 100, a pridanie kamery. 

p. zástupca Tomáš Gallovič uviedol namontovať schránku len na kľúč, ktorý by bol 

k dispozícii v prípade ak by sa nemohol návštevník posilňovne dostať k fyzickým kľúčom. 

Pani starostka uviedla že zámok má by umiestnený len na dverách od posilňovne. 

Tento bod je presunutý na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva už s konkrétnym návrhmi. 
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Pani starostka obce informovala prítomných poslancov OZ o zapojení sa do výzvy 

z Environmentálneho fondu v oblasti vodovodu a kanalizácie a ČOV. Obec sa zapojila do 

výzvy ale podmienka bola mať vodojem alebo vybudovanú čističku odpadových vôd. Tieto 

podmienky obec nesplnila.  

Preto sa obec zapojila na výzvy ČOV nakoľko sú už realizované vetvy verejnej kanalizácie 

k budúcej COV čo bola aj z jednou z podmienok. Do výzvy do ktorej sa zapojila obec bola aj 

podmienka uzatvorenej zmluvy a budúcej zmluvy o odbornej pomoci pre výkon správy 

majetku verejnej kanalizácie. 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve 

s firmou PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej 

kanalizácie. 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 31/2023, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Ďalej p. starostka informovala o výzvach, ktoré sú aktuálne a to: 

Prvá výzva – výzva z Environmentálneho fondu vo výške spolufinancovania vo výške 5% 

ohľadom rekonštrukcie budov – zateplenie OcÚ, KD a MŠ. 

Druhá výzva – výzva z Plánu obnovy – 100% financovanie štátu – rekonštrukcia OcÚ, KD a 

MŠ.  

Poslanci OZ majú záujem aby sa obec zapojila do obidvoch výziev.  

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch súhlasí s uzatvorením Zmluvy o dielo s firmou M.A. 

Company, s.r.o. , ktorá zrealizuje: Spracovanie projektového zámeru: žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu ( ŽoPPM) vrátane príloh na čerpanie finančných prostriedkov 

mechanizmu na obnovu podpory a odolnosti verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov: 

Názov Výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených 

budov 

Kód Výzvy: 02I02-29-V01 

Komponent: Komponent 2 – Obnova budov 

Reforma/investícia: Investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených 

budov 

Názov projektu: „ Rekonštrukcia spojenej budovy obecného úradu, materskej školy 

a kultúrneho domu“. 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 32/2023, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 
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- odišla p. poslankyňa Terézia Iľašová 18:00 hod. 

 

K bodu č. 10 

Pani starostka otvorila diskusiu a informovala prítomných poslancov o stručnom prehľade 

opatrení v nasledujúcom prechodnom období, ktoré budú podporené cez združenie MAS LEV 

o.z. 

 

Informovala o krojovanej zábave a poďakovala všetkým poslancom OZ a občanom ktorí, sa 

akýmkoľvek spôsobom zapojili a vytvorili skvelú zábavu. 

 

K bodu č. 11 

Pani starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na treťom zasadnutí. 

Nakoľko boli prerokované všetky body zasadnutia poďakovala ešte raz všetkým za účasť a 

zasadnutie ukončila. 

 

 

Začiatok zasadnutia OZ: 16:30 hod. 

Ukončené zasadnutie OZ: 18:40 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  03.02.2023 

 

Zapísala: Bc. Anna Farkašová 
  

 

 

                                                                                   vl.r. 

                Ing. Anna Čechová 

            starostka obce 

 

 

  

 

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

     

                Peter Kuper                      ................................                               

 


