Uznesenie č. 8/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.1.2020
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/08/20
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/08/20
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
03/08/20
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 - písomný dokument
04/08/20
Písomnú informáciu o prehľade činnosti prepravnej služby SČK za rok 2019
05/08/20
Informáciu starostu obce o pripravovaných projektoch
C/ Schvaľuje
06/08/20
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2020
Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie
Schvaľovanie programu rokovania
Určenie zapisovateľa zápisnice
Návrh a voľba overovateľov zápisnice
Návrh a voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schvaľovanie odpredaja obecnej parcely č. 1181/4 o výmere 32 m², evidovanej na LV č. 652,
k. ú. Nižná Myšľa v súvislosti so zverejneným zámerom s prihliadnutím na prípad hodný
osobitného zreteľa
Schvaľovanie odpredaja časti parcely č. 964 o výmere 9 m² a 26 m² evidovanej na LV č. 652,
k. ú. Nižná Myšľa v súvislosti so zverejneným zámerom s prihliadnutím na prípad hodný
osobitného zreteľa
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Prerokovanie žiadosti ŠGÚDŠ o umiestnenie monitorovacích zariadení na obecných parcelách,
k. ú. Nižná Myšľa
Informácia o prehľade činnosti prepravnej služby SČK za rok 2019
Schvaľovanie zápisu textu do obecnej kroniky za rok 2018
Interpelácie poslancov
Rôzne
Prijatie uznesenia z rokovania OZ zo dňa 27.1.2020
Záver

07/08/20
Na základe predneseného návrhu starostu obce so žiadosťou o doplnenie programu zasadnutia
OZ o bod: „ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020“, ktorý bude zaradený ako bod č. 13 pred
Interpelácie poslancov.
08/08/20
Zapisovateľku OZ Iveta Lacková
09/08/20
Overovateľov zápisnice Ing. Pavol Sepeši, Ing. Matúš Lukáč
10/08/20
Návrhovú komisiu Mgr. Katarína Baltesová, Mgr. Patrícia Osmolská
11/08/20
Odpredaj obecnej parcely č. 1181/4 o výmere 32 m², evidovanej na LV č. 652, k. ú. Nižná
Myšľa, v súvislosti so zverejneným zámerom schváleným uznesením č. 17/07/19, s
prihliadnutím na prípad hodný osobitného zreteľa v sume 850,- Eur určenej znaleckým
posudkom, pričom kupujúci hradí náklady spojené s vkladom do katastra
12/08/20
Odpredaj časti parcely č. 964, evidovanej po úprave pod č. 459/3 o výmere 9 m² uvedenej na
LV č. 652, k. ú. Nižná Myšľa, v súvislosti so zverejneným zámerom schváleným uznesením č.
15/07/19, s prihliadnutím na prípad hodný osobitného zreteľa v sume 350,- Eur, určenej
znaleckým posudkom, pričom kupujúci hradí náklady spojené s vkladom do katastra
13/08/20
Odpredaj časti parcely č. 964, evidovanej po úprave pod č. 459/4 o výmere 26m² uvedenej na
LV č. 652, k. ú. Nižná Myšľa, v súvislosti so zverejneným zámerom schváleným uznesením č.
15/07/19, s prihliadnutím na prípad hodný osobitného zreteľa v sume 1100,- Eur, určenej
znaleckým posudkom, pričom kupujúci hradí náklady spojené s vkladom do katastra
14/08/20
Umiestnenie monitorovacích prvkov na obecných pozemkoch spoločnosťou Geokontakt, s. r.
o. Košice, za účelom monitorovania svahových deformácií meraných Štátnym geologickým
ústavom Dionýza Štúra
15/08/20
Zápis textu do obecnej kroniky za rok 2018 – písomný dokument
16/08//20
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – písomný dokument
Overovatelia:
Ing. Pavol Sepeši, v. r.
Ing. Matúš Lukáč, v. r.
Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

