
Zápisnica 
 

z  6. riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

20.08.2020 o 18.30 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných poslancov:  5 

Kontrolórka obce:   1 

Hostia:     0 

Program: 

 

 

                                    1.   Otvorenie 

                                    2.   Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

druhý polrok 2020 

5. Zmena rozpočtu obce 

6. Informácie starostky obce ohľadom prace na regulácie potoka   

7. Stav finančných prostriedkov k 20.08.2020 

8. Rôzné   

9. Diskusia a uznesenia prijaté na zasadnutí 

10. Záver zasadnutia 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 20.08.2020. Prítomných poslancov privítala starostka obce.  

Prítomní 5 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                                                    5 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                       

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok bol schválený, zo strany 

poslancov neboli žiadne pripomienky ani nové návrhy.  

 

Za hlasovali:                                                                                     5 prítomní poslanci 

  

Bod. č. 5 

 

Starostka obce predložila poslancom zmenu rozpočtu: 



- Strava pre predškolákov – dotácie štátneho rozpočtu strava pre predškolákov 

skutočnosť 1284 €, navýšenie o 723€ schválený rozpočet je 2007€ 

- Dotácia z úradu práce na stravu zadarmo pre predškolákov 100,80€ 

- Stravovanie zamestnancov poníženie sumy 210€ navýšenie - zaplatenie na úhradu 

faktúry oprava údržba výpočtovej techniky  

- dotácia na mzdy 80% pre MŠ, 7748,52 dotácia z úradu práce o túto sumu sa poníži 

rozpočet pre MŠ na rok 2020 a suma 7748,52 sa navýši v príjmovej časti na investičné 

výdavky regulácie potoka. Zmena rozpočtu tvorí samostatnú prílohu. 

 

Poslanci predložené zmeny rozpočtu jednohlasne schválili. 

 

Za hlasovali:                                                                                             5 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka obce informovala o prácach na regulácii potoka,  podľa predloženého rozpisu prác 

schválili poslanci pokračovanie na tejto regulácii.   

 

Berú na vedomie:                                                                                     5 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

Starostka obce predložila stav všetkých finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 20.08.2020.  

 

Berú na vedomie :                                                                                    5 prítomní poslanci   

 

K bodu č. 8 

 

Starostka odpovedala na dotazy poslancov 

 

Za hlasovali:                                                                                             5 prítomní poslanci  

 

 

K bodu č. 9 

 

Uznesenia predniesol p. predseda návrhovej komisie p. Kohút  

 

Za:                                                                                                              5  prítomní poslanci 

 

K bodu č. 10 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala prítomným poslancom za účasť a otvorenú diskusiu 

a zasadnutie ukončila.  

Návrhová komisia predniesla návrh uznesení, za ktorí hlasovali všetci piati prítomní poslanci.   

 

Za:                                                                                                              5  prítomní poslanci 
 

 

 



Koniec zasadnutia 21:00 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  20.08.2020  

 

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

  

 

 

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

    

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

 

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  

 

 


