Uznesenie č. 21/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/21/18
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/21/18
Kontrolu uznesení OZ vykonanú starostom obce - ústne.
03/21/18
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017
04/21/18
Informáciu o výške nájmu 0,03 €/m2 za verejné priestranstvo pre Arcibiskupský úrad Košice
05/21/18
Informácie starostu obce o pripravovaných aktivitách a činnosti samosprávy

C/ Schvaľuje

06/21/18
Program rokovania OZ v Nižnej Myšli dňa 05.03.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
Schvaľovanie programu rokovania
Určenie zapisovateľa zápisnice
Návrh a voľba overovateľov zápisnice
Návrh a voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Voľba členov do rady školy
Schvaľovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Zrušenie pohľadávky z roku 2004 z účtu 318 v hodnote 154,15 €
Prerokovanie žiadosti o sprístupnenie parcely č. 434/1 a 459/1 k. ú. Nižná Myšľa
Prerokovanie žiadosti o uzavretie zámennej zmluvy v súvislosti s usporiadaním vlastníckych
vzťahov
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017
Schválenie navrhovaného obsahu textu za roky 2013 a 2014 na zapísanie do obecnej
kroniky
Interpelácie poslancov
Rôzne
Prijatie uznesenia
Záver

07/21/18
Zapisovateľku OZ Ivetu Lackovú

08/21/18
Overovateľov zápisnice Ing. Matúš Lukáč, RNDr. Peter Orendáš, PhD.

09/21/18
Návrhovú komisiu v zložení Jana Véberová, Bartolomej Žuk

10/21/18
Člena Rady základnej školy na nové funkčné obdobie, za Obec Nižná Myšľa poslankyňu Janu
Véberovú od 08.03.2018

11/21/18
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa – písomný dokument

12/21/18
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
- Písomný dokument
- Po úprave č. 1/2018:

Príjmy celkom
Výdavky celkom

1 033 421,- €
1 033 421,- €

13/21/18
Zrušenie pohľadávky z roku 2004 z účtu 318 2 444 - pohľadávky - v hodnote 154,15 €. Ide
o daň z alkoholu

14/21/18
Odhradenie pozemku parc. č. 964 vo vlastníctve obce v súvislosti so sprístupnením parcely č.
434/1 a 459/1 k. ú. Nižná Myšľa (viď príloha - snímok katastrálnej mapy - k. ú.
Nižná
Myšľa)

15/21/18
Na základe žiadosti o zámenu pozemku, žiadateľa Dušana Kimlera, bytom Kopaničná 43,
Nižná Myšľa, OZ neschvaľuje zámenu pozemkov, ale navrhuje odpredaj obecného pozemku
parc. č. 1181/1, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. s tým, že sa uvedený
pozemok geometrickým plánom zameria a ponúkne sa p. Dušanovi Kimlerovi za cenu určenú
znaleckým posudkom, spolu s nákladmi súvisiacimi s vysporiadaním pozemku.

16/21/18
Text do obecnej kroniky za roky 2013 a 2014 s úpravou, ktorá je uvedená v zápisnici - Písomný
dokument

17/21/18
Realizáciu projektu Karpatskej nadácie „Oddychová zóna pre každého“ na ulici Pri Hornáde,
so spoluúčasťou obce 550,- €

18/21/18
Zapojenie sa obce do projektu nadácie Volkswagen „Bezpečne do škôlky“ na realizáciu
prenosného dopravného ihriska pri budove Základnej a materskej školy v Nižnej Myšli

Overovatelia:
RNDr. Peter Orendáš, v. r.
Ing. Matúš Lukáč, v. r.

Ing. Miroslav S i s á k, v. r.
starosta obce

