
Zápisnica 
 

zo  7. riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 

30.11.2020 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. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Nemešany a schválenie odmien poslancov OZ  

5. Schválenie dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov na záujmove vzdelávanie CVČ, SNV  

6. Stav finančných prostriedkov na účtoch k 30.11.2020 

7. Zmena rozpočtu za rok 2020, presun medzi položkami   

8. Návrh rozpočtu na rok 2021, rok 2022, rok 2023 

9. Rôzné   

10. Návrh nájomnej zmluvy – prevádzka potravín 

11. Diskusia 

12. Uznesenia prijaté na zasadnutí 

13. Záver zasadnutia   

 

K bodu č. 1  

Otvorenie programu k zasadnutiu 30.11.2020. 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. Bola vznesená 

námietka k bodu č. 4 od starostky obce z dôvodu že Výročná správa bude predmetom 

rokovania na zastupiteľstve v mesiaci december. Tento bod bol vylúčený z rokovania. 

 

Starostka obce doplnila 1 bod rokovania a to:  

- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nemešany a  

- Schválenie odmien poslancom OZ za rok 2020  

 

 

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 :                                  Michal Kohút 

                                                                                                        Ing. Michal Zahurančík 

K bodu č. 4                       

Bod bol vylúčený z rokovania.  



 

Starostka obce predniesla návrh vyplatenie odmien 200 €/rok pre poslanca, ktoré budú 

vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac november.  

Za hlasovali:                                                                         Mgr. Lucia Kandrová, 

        Michal Kohút 

        Ing. Michal Zahurančík 

        Miroslav Markovič 

Proti hlasovali:         Michal Kaľavský  

Poslanec Michal Kaľavský sa písomne vzdal odmien za celé volebné obdobie. 

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nemešany – po prerokovaní poslanci 

schválili variant č.3 

 

Za hlasovali:                                                                                          5 prítomní poslanci 

  

Bod. č. 5 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ, dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov na záujmove vzdelávanie CVČ, SNV – za schválenie dodatku hlasovali všetci 

poslanci. 

 

Za hlasovali:                                                                                             5 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 6 

 

Starostka obce predložila stav všetkých finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce 

k 30.11.2020.  

   

Berú na vedomie:                                                                                     5 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 7   

 

Starostka predložila návrh rozpočtu na rok 2021.Poslanci predložený návrh rozpočtu 

jednohlasne schválili.  

Za hlasovali:                                                                                             5 prítomní poslanci 

 

K bodu č. 8 

Rozpočty na roky 2022 a 2023 poslanci OZ berú na vedomie  

 

Berú na vedomie :                                                                                    5 prítomní poslanci   

 

K bodu č. 9 

 

- Starostka OZ poslancom predložila zoznam investičných faktúr aj neinvestičných, 

zálohových a dodávateľské dobropisy. 

 

- Poslanci OZ neschvaľujú poplatok za užívanie verejného priestranstva pre p. 

Hrabovského a nesúhlasia s parkovaním motorového vozidla pri potoku pred mostom 

odbočujúcim k IBV z dôvodu neprehľadnosti a bezpečnosti účastníkom cestnej 



premávky. Odporúčajú menovanému parkovať vozidlo pred bytovými domami vedľa 

cesty 1/18. 

 

- Starostka obce informovala ohľadom prípravy žiadosti na kanalizáciu a vodovod. 

Firma Astin, s.r.o., spracováva žiadosť ktorá sa zašle do 15.12.2020 na 

Environmentálny fond. V prípade schválenia žiadosti bude financovanie obec riešiť 

formou preklenovacieho úveru. 

Starostka dala hlasovať o pripravovanej žiadosti:  

Za hlasovali:                 5 prítomní poslanci   
 

Starostka obce informovala o pracovno-právnych vzťahov v MŠ a na Obecnom úrade. 

Poslanci OZ uvedenú informáciu vzali na vedomie. 

Berú na vedomie:                                                                                     5  prítomní poslanci 

 

K bodu č. 10 

OZ schvaľuje návrh nájomnej zmluvy podľa doplnenia poslancov. 

 

Za:                                                                                                              5  prítomní poslanci 

 

K bodu č. 11 

Zo strany zástupkyne Mgr. Lucie Kandrovej bol vznesený návrh na zvýšenie poplatkov za 

odvoz komunálneho odpadu na rok 2021, starostka dala jednotlivo hlasovať: 

Za zvýšenie hlasovali: Mgr. Lucia Kandrová 

Proti hlasovali:            Michal Kaľavský, Ing. Michal Zahurančík, Michal Kohút,          

                 Miroslav Markovič 

Ing. Michal Zahurančík sa dotazoval ohľadom výmeny okien v posilňovni, starostka obce 

dala hlasovať kto je za výmenu okien a navrhuje presunúť z kapitoly kultúra na kapitolu šport 

sumu 595 € 

 

Za:                                                                                                              5  prítomní poslanci 
 

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 

 

Koniec zasadnutia 20:45 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  30.11.2020  

 

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

  

 

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

    

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

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  



 

 

 

  


