Uznesenie č. 15/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/15/21
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/15/21
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
03/15/21
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 - písomný dokument
04/15/21
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020 - písomný dokument
05/15/21
Správa o činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2021 – školská jedáleň – písomný dokument
06/15/21
Stanovisko p. Miroslava Dora k návrhu na odpredaj parcely č. KNC 305, evidovanej na LV č. 14,
k. ú. Nižná Myšľa obci Nižná Myšľa, v sume 50 000,- €
07/15/21
Informácie starostu obce o vykonanej činnosti obce za obdobie od posledného zasadnutia OZ
a plánovaných aktivitách v najbližšom období

C/ Schvaľuje
08/15/21
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 08.03.2021:
Program rokovania
1.
Otvorenie
2.
Schvaľovanie programu rokovania
3.
Určenie zapisovateľa zápisnice
4.
Návrh a voľba overovateľov zápisnice
5.
Návrh a voľba návrhovej komisie
6.
Kontrola plnenia uznesení
7.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
8.
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020
a) Prerokovanie Záverečného účtu
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
c) Schválenie Záverečného účtu za rok 2020
9.
Prerokovanie návrhu Zámennej zmluvy na základe Geometrického plánu č. 1527/2020, na zámenu
parciel č. 563/4, 573/2 a 574/2, medzi Obcou Nižná Myšľa a p. Miroslavom Oberle, s prihliadnutím
na prípad hodný osobitného zreteľa
10.
Prerokovanie návrhu zapojiť sa do Výzvy „Program obnovy dediny“ so spoluúčasťou obce
5%,
prostredníctvom Environmentálneho fondu

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Návrh na prerokovanie predĺženia platnosti aktuálneho PHSR do termínu schválenia nového PHSR
obce Nižná Myšľa
Prerokovanie návrhu na zapojenie sa obce do Výzvy č. 32 zameranej na Triedený zber komunálnych
odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch o poskytnutie NFP
– Zberný dvor - OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so spoluúčasťou obce 5%
Prerokovanie stanoviska p. Miroslava Dora na odkúpenie parcely č. 305, k. ú. Nižná Myšľa
Prerokovanie návrhu na dočasné odpustenie nájmu v nebytových priestoroch v areáli futbalového
ihriska, ktoré sú vo vlastníctve obce, počas obmedzení v súvislosti s pandémiou
Prerokovanie žiadosti o umiestnenie informačnej tabule na obecnej parcele č. 924/1, k. ú. Nižná Myšľa
Schválenie člena do Rady MŠ na nové funkčné obdobie, ako zástupcu zriaďovateľa školy
Správa o činnosti kontrolóra č. 1/2021 – školská jedáleň
Interpelácie poslancov
Rôzne
Prijatie uznesenia
Záver

09/15/21
Na základe predneseného návrhu starostu obce so žiadosťou o doplnenie programu zasadnutia OZ
o bod:
- „Rozpočtové opatrenie obce č. 1 “ktorý bude zaradený ako bod nasledujúci po bode č. 13 –
Prerokovanie stanoviska p. Miroslava Dora na odkúpenie parcely č. 305, k. ú. Nižná Myšľa
10/15/21
Zapisovateľku OZ Mgr. Jarmila Matisová
11/15/21
Overovateľov zápisnice Ing. Pavol Sepeši, Ing. Ján Kavulič
12/15/21
Návrhovú komisiu Mgr. Katarína Baltesová, Ing. Alexandra Balteszová,
13/15/21
Záverečný účet obce za rok 2020 :
a) Celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
b) Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške = 8 058,21 €
c) Prebytok finančných operácií vo výške 86 529,07 €
d) Prevod do rezervného fondu prebytok rozpočtového hospodárenia a zostatok príjmových
finančných operácii po odpočítaní nevyčerpaných finančných prostriedkov, inventúre rozpočtu
a peňažných účtov na tvorbu rezervného fondu vo výške 52 784,94 € .
e) Nevyhodnocuje „Program obce na r. 2020“ pretože rozpočet na rok 2020 nebol
schvaľovaný v programovej štruktúre.
14/15/21
Návrh na spracovanie Zámennej zmluvy na základe Geometrického plánu č. 1527/2020, na zámenu
parciel č. 563/4, 573/2 a 574/2, medzi Obcou Nižná Myšľa a p. Miroslavom Oberle, s prihliadnutím
na prípad hodný osobitného zreteľa
15/15/21
Návrh na zapojenie sa obce do Výzvy „Program obnovy dediny“ so spoluúčasťou obce 5%, v sume
375,10 € prostredníctvom Environmentálneho fondu

16/15/21
Predĺženie platnosti aktuálneho PHSR do termínu schválenia nového PHSR obce Nižná Myšľa
17/15/21
1. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: "Zberný dvor v obci Nižná Myšľa" z operačného
programu Kvalita životného prostredia, kód Výzvy OPKZP-PO1-SC1111-2017-32
2. zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 8 640,- EUR
3. zabezpečenie financovania neoprávnenej časti výdavkov projektu a taktiež prípadných
neoprávnených výdavkov vzniknutých pri realizácii projektu.
18/15/21
Rozpočtové opatrenie obce č. 1 – písomný dokument
19/15/21
Návrh na dočasné odpustenie nájmu v nebytových priestoroch v areáli futbalového ihriska, ktoré sú
vo vlastníctve obce, počas obmedzení v súvislosti s pandémiou od 01.01.2021 do skončenia platnosti
obmedzení, na základe žiadosti prevádzkovateľa
20/15/21
Žiadosť o umiestnenie informačnej tabule na obecnej parcele č. 924/1, k. ú. Nižná Myšľa, ktorá bude
slúžiť verejnosti
21/15/21
Člena do Rady MŠ – Mgr. Katarína Baltesová, na nové funkčné obdobie, ako zástupcu zriaďovateľa
školy

D/ Ruší
22/15/21
Uznesenie č. 11/13/20 zo dňa 19.10.2020 v súvislosti so zapojením sa obce do Výzvy
Environmentálneho fondu pre vybudovanie Zberného dvora v areáli bývalého JRD Nižná Myšľa

Overovatelia:
Ing. Pavol Sepeši, v. r.
Ing. Ján Kavulič, v. r.

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

