
Zápisnica 
 

z  4. riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

22.05.2020 o 17.00 hod. v KD Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov: 4  

Hostia:                                    10 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Vysporiadanie prístupovej komunikácie k pozemkom par. číslo 915 až 924 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce  

6.   Výzva vyhlásená na autobusovú zastávku, VO, príprava žiadosti    

7.   Stav finančných prostriedkov na účtov obce k 20.5.2020  

8.   Zmena rozpočtu za rok 2020   

9.   Informácia o zriadení predajne – vyjadrenie hygieny a vyjadrenie HAZ 

10. Rôzne  

11. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

12. Záver zasadnutia 

  

K bodu 1:  

Otvorenie programu k zasadnutiu 22.05.2020. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 4 poslanci,  1 sa pre prácu v zahraničí nezúčastnil rokovania. 

 

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 :                                 Mgr. Lucia Kandrová 

                                                                                                        Ing. Michal Zahurančík 

 

K bodu č. 4                       

 

 

Vyjadrenie stavebného úradu pre obecné zastupiteľstvo k výstavbe rodinných domov 

v novej lokalite 

 

Nakoľko uvedená lokalite je v územnom pláne Obce Nemešany určená na výstavbu 

rodinných domov v počte 9 RD.    Na túto lokalitu je potrebné najprv vypracovať geometrický 

plán,  v ktorom bude vyznačená prístupová komunikácia k rodinným domom a samostatne 

vyznačené   parcely na výstavbu RD.  



Vlastníci parciel v uvedenej lokalite by mohli splnomocniť jednu osobu, ktorá by zastupovala 

všetkých žiadateľov o stavebné pozemky,  ktorí  budú potencionálni  vlastníci týchto 

pozemkov.  

Na základe vypracovaného geometrického plánu je potrebné z ich strany vypracovať zmluvu, 

v ktorej bude zriadené aj vecné bremeno právo prechodu a prejazdu po miestnej 

komunikácií a právo uloženia inžinierskych sietí.    

Po tomto úkone je potrebné  spracovať urbanistickú štúdiu – územno-plánovaciu 

dokumentáciu  osadenia stavieb rodinných domov, ktorá bude slúžiť k vydaniu územného 

rozhodnutia. 

V uvedenej štúdii bude zahrnutá výstavba komunikácie, napojenia rodinných domov na 

inžinierske siete (napojenie na verejný vodovod, kanalizáciu, alebo zriadenie vlastnej studne, 

žumpy), umiestnenie stavieb rodinných domov ( typy rodinných domov, výška, odstupové 

vzdialenosti a bude zakreslená aj uličná čiara).  Náklady na výstavbu inžinierskych sietí 

a miestnu komunikáciu znášajú stavebníci.  V budúcnosti môže obec prevziať komunikáciu 

do svojej správy.  

Po vydaní  územného rozhodnutie je potrebné požiadať Okresný úrad Poprad, odbor 

pozemkový a lesný o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu nakoľko druh 

pozemku je vedený ako orná pôda.  

Taktiež je potrebné vyňatie aj na miestnu komunikáciu.  

Zriadenie elektrickej NN prípojky si budú musieť potencionálni  žiadatelia  vybavovať taktiež 

sami cez VSD a.s. Košice.   

V prípade, že bude potrebné zriadiť samostatné studne je potrebné vypracovať 

hydrogeologický prieskum.  

 

Vyjadrenie zúčastnených vlastníkov: zúčastnení vlastníci pozemkov sa dohodli že každý do 

31.5.2020 osobne alebo písomne doruci stanovisko . Následne budú opäť prizvaný na 

stretnutie do zasadačky úradu.   

 

 

Bod. č. 5 

 

Záznam 
 

Záznam napísaný dňa 14.05.2020 v kancelárii starostky obce, Nemešany 62, 

z otvárania obálok – doručené žiadosti podľa vyhlásenia na voľbu hlavného kontrolóra obce. 

Prítomní: 

Por. č. Titul, meno, priezvisko                      Podpis                       

1. Mária Gallovičová  

2. Mgr. Lucia Kandrová  

3. Michal Kaľavský  

4. Michal Kohút  

5. Miroslav Markovič  

6. Ing. Michal Zahurančík  

 

Obecné zastupiteľstvo otvorilo za prítomnosti štyroch členov doručené obálky: 

 

1. Ing. Janka Eliášová 

2. Bc. Matej Bobovský 

3. Ing. Lívia Suchá 

 



Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo žiadosti podľa vyhlásenia na voľbu hlavného 

kontrolóra obce a zistilo, že všetky žiadosti obsahujú náležitosti predpísané vyhlásením 

výberového konania. 

 

 Všetkým uchádzačom bola zaslaná pozvánka na výberové konanie poštou. 

 

Prizvaní uchádzači boli dostali priestor na seba prezentáciu. Voľby hlavného kontrolóra za 

zúčastnili len dvaja uchádzači. 

 

Poslancom boli rozdane hlasovacie lístky a tajnou voľbou bola zvolená Ing. Lívia Suchá za 

hlavného kontrolóra obce na obdobie od 01.06.2020 do 31.05.2026  

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Počet hlasovacích lístkov 4 a počet platných hlasov pre uchádzačku:     3 hlasy 

  

Obecné zastupiteľstvo, b) schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce Nemešany v roku 2020 vo 

výške 126,00€ v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov , splatnosťou od 01.06.2020. Úväzok hlavného kontrolóra obce je 0,10. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výkonom tejto činnosti . Obecné zastupiteľstvo súhlasí s 

vykonávaním inej zárobkovej činnosti zvolenej uchádzačky. 

 

K bodu č. 6 

 

MAS Levoča vyhlásila výzvu na autobusovú zastávku so strany obce je potrebné verejné 

obstarávanie a príprava žiadosti, starostka obce oslovila Mgr. Michala Magdu a je potrebné 

predĺženie stavebného povolenia. O úspešnom verejnom obstarávaní obec zašle žiadosť 

v termíne vyhlásenej výzvy 

 

Za hlasovali: 

 4 prítomní poslanci 

K bodu č. 7   

 

Starostka obce informovalo o stave účtov k 20.5.2020 

Je potrebná úprava rozpočtu z dôvodu krátenia podielových daní. 

 

Berú na vedomie :                                                                                    4 prítomní poslanci   

 

K bodu č. 8 

 

Zmena rozpočtu, ktorá tvorí samostatnú prílohu 

 

Za hlasovali:                                                                                             4 prítomní poslanci  

 

K bodu č. 9 

 

18.5 2020 bolo zvolané konanie pretože je potrebné vydať rozhodnutie na zmenu účelu na 

zriadenie predajne potravín, kde zo strany hygieny z Popradu boli uložene do vybavenie 

sanity v skladových priestorov a starostka obce musí zabezpečiť vypracovanie hasičského 

posudku a rozbor pitnej vody. 

 



Po vykonaní všetkých náležitosti bude opätovne konanie kde obdrží súhlasne stanovisko, 

predpoklad otvorenia v mesiaci júl. 

Za:                                                                                                              4  prítomní poslanci 

 

K bodu č. 10 

 

- Materská škola sa od 01.06. 2020 otvára, zapísaných máme 13 deti  

 

- Práce na projektoch od 01.03 2020, Mária Gurguľová , 

 

- od 01.04.2020, Bc. Anna Farkašová 

 

- DHZ podľa zaslanej dotácie obec zakúpila motorovú pílu 1x, ochranný oblek 

komplet zásahový 2x, lano, lopaty atď. v celkovej sume 1470€, DHZ skupina C 

obec si overila možnosť zakúpenia na ministerstve vnútra podľa zatriedenia  

 

- vypínanie verejného osvetlenia v nočných hodinách v mesiacoch jún, júl, august sa 

bude vypínať v čase od 00:00 do rána. 

 

- použitie príjmu za odpredaj pozemkov od p. Mačáka a p. Krempaského poslanci 

schválili v príjmovej časti rozpočtu na zriadenie vodnej stavby, studňu v dom č. 33 

 

- starostka obce predniesla návrh aby obec požiadala Slovenský pozemkový fond 

o bezodplatný prevod pozemku pre verejnoprospešnú stavbu skateboardovú drahú 

pre mládež.  

 

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.   

 

Koniec zasadnutia 20:40 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  22.05.2020  

 

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

  

 

 

Overovatelia:  Mgr. Lucia Kandrová                          ...............................                                    

    

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

 

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            Starostka  obce  



 

 

 

 

 


