Uznesenie č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/04/19
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/04/19
Správu o činnosti hlavného kontrolóra č. 3/2019 - Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu výberovým spôsobom - KZ 111 - – písomný dokument
03/04/19
Zverejnenie „zámeru“ na odpredaj hnuteľného majetku obce (obytný kontajner) na úradnej
tabuli a webovom sídle obce Nižná Myšľa v termíne od 28. 3. 2019 do 15. 4. 2019
C/ Schvaľuje
04/04/19
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2019
Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Schvaľovanie programu rokovania
Určenie zapisovateľa zápisnice
Návrh a voľba overovateľov zápisnice
Návrh a voľba návrhovej komisie
Správa hlavného kontrolóra č. 3/2019
Prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, a. s.
Prerokovanie predmetu verejného obstarávania s názvom „Vybudovanie IP kamerového
systému“
Schvaľovanie zámeru odpredaja obytného kontajnera - nadbytočného hnuteľného majetku
obce
Schvaľovanie odpredaja obytného kontajnera – nadbytočného hnuteľného majetku obce
Prerokovanie žiadosti „Obnova katastrálneho operátu“ nadväzujúcej na komplexné pozemkové
úpravy k. ú. Nižná Myšľa“
Prehodnotenie návrhu Košickej arcidiecézy, na zámenu pozemkov obce Nižná Myšľa KNE
parc. č. 1973/2, ev. na LV č. 652 a Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša KNE parc. č. 1796 a
1801, evidovaných na LV č. 891, s hodnotou zamieňaných nehnuteľností v primeranej hodnote
a bonite
Prerokovanie a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve k zámene pozemkov
Interpelácie poslancov
Rôzne
Prijatie uznesenia
Záver

05/04/19
Doplnenie programu o bod s názvom „Prerokovanie žiadosti o kúpu obecnej parcely č. 1181/3“
o výmere 250m², k. ú. Nižná Myšľa“
06/04/19
Zapisovateľku OZ Mgr. Jarmila Matisová
07/04/19
Overovateľov zápisnice Ing. Ján Kavulič, Ing. Matúš Lukáč
08/04/19
Návrhovú komisiu Ing. Alexandra Balteszová, Ing. Marcela Mártonová
09/04/19
Zmluvu o zriadení vecného bremena, uzavretú podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964
Zb., s Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice. č. zmluvy:
0728/2210/2019, č. stavby: 9007523, názov stavby: V206, V325 – Nižná Myšľa – úprava VN
v úseku BR325-AO-TS2
10/04/19
Predmet verejného obstarávania s názvom „Vybudovanie IP kamerového systému“ v obci
Nižná Myšľa, z rozpočtovej položky - kapitálové výdavky v hodnote 16 000,- €
11/04/19
Zámer odpredať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce – obytný kontajner, ktorého zostatková
cena k 31. 12. 2018 je 0 €
12/04/19
Odpredať obytný kontajner priamym predajom na základe žiadosti OZ Collegium Myssle zo
dňa 19.3.2019, v zmysle § 9a ods. (8) písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., ako prípad hodný
osobitného zreteľa s odôvodnením v prílohe tejto žiadosti, a to za účelom podpory rozvoja
služieb, vytvorenia nových pracovných miest a zatraktívnenia samotnej obce
13/04/19
Sumu v hodnote 500,- €, za odpredaj hnuteľného majetku obce – obytný kontajner - v zmysle
zdôvodnenia pre prípad hodný osobitného zreteľa
14/04/19
Požiadavku obce o obnovu katastrálneho operátu k. ú. Nižná Myšľa, adresovanú Geodetickému
a kartografickému ústavu
15/04/19
Žiadosť o „Komplexné pozemkové úpravy k. ú. Nižná Myšľa“ adresovanú pozemkovému
odboru MPRV SR

16/04/19
Návrh Košickej arcidiecézy, na predaj pozemkov obce Nižná Myšľa KNE parc. č. 1793/2, ev.
na LV č. 652 a Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša KNE parc. č. 1796 a 1801, evidovaných
na LV č. 891, o výmere 2 052 m², orná pôda s parametrami zamieňaných nehnuteľností v
primeranej hodnote a bonite
17/04/19
Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách k zakúpeniu pozemkov, na základe návrhu Košickej
arcidiecézy – parc. č. 1793/2, ev. na LV č. 652 a Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša KNE
parc. č. 1796 a 1801, evidovaných na LV č. 891, o výmere 2 052 m², orná pôda, k. ú. Nižná
Myšľa
18/04/19
Zámer odpredaja obecnej parcely č. 1181/3, o výmere 250 m², k. ú. Nižná Myšľa, v zmysle §
9a ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, a to
za cenu znaleckého posudku

D/ Ruší
19/04/19
Uznesenie č. 15/21/18 schválené na zasadnutí OZ dňa 05.03.2018

Overovatelia:
Ing. Ján Kavulič, v. r.
Ing. Matúš Lukáč, v. r.

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

