Uznesenie č. 5/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/05/19
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/05/19
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
03/05/19
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly č. 4/2019 o finančnej kontrole v
súvislosti s kontrolou plnenia pohľadávok voči obci k 30. 4. 2019 - písomný dokument
04/05/19
Správu hlavného kontrolóra č. 5/2019 o finančnej kontrole – došlé faktúry, pokladnica r. 2019
– písomný dokument
05/05/19
Informácie starostu obce o pripravovaných akciách v obci
C/ Schvaľuje
06/05/19
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 10.06.2019:
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 hlavného kontrolóra č. 4/2019 o finančnej kontrole v súvislosti s kontrolou plnenia
pohľadávok voči obci

8. Správa hlavného kontrolóra č. 5/2019 o finančnej kontrole – došlé faktúry, pokladnica
9. Schválenie Plánu hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
10. Prerokovanie zapojenia sa obce do „Výzvy MV SR č. V P HaZZ 2019, v II. etape rekonštrukcie
Požiarnych zbrojníc“
a) schvaľovanie súhlasu so zapojením obce do Výzvy
b) schvaľovanie 5% účasti obce na celkových nákladoch projektu z Rezervného fondu
11. Schvaľovanie VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Myšľa
12. Schvaľovanie odpredaja pozemku vo vlastníctve obce parcely č. 1181/3 o výmere 250 m², v
súvislosti so zverejneným zámerom s prihliadnutím na prípad hodný osobitného zreteľa
13. Prerokovanie a schválenie kúpnych zmlúv na základe 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, o výmere 2 052 m², orná pôda,
k. ú. Nižná Myšľa, s hodnotou zamieňaných nehnuteľností v primeranej hodnote a bonite
14. Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2019
15. Prerokovanie Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zákona č. 54/2019
Z. z. (protispoločenská činnosť)
16. Schválenie navrhovaného obsahu textu za rok 2017 na zapísanie do obecnej kroniky
17. Interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Prijatie uznesenia
20. Záver

07/05/19
Zapisovateľku OZ Ivetu Lackovú
08/05/19
Overovateľov zápisnice Ing. Ján Kavulič, Miroslav Jesenský
09/05/19
Návrhovú komisiu Ing. Alexandra Balteszová, Mgr. Katarína Baltesová
10/05/19
Zapojenie sa obce do výzvy MV SR na II. Etapu rekonštrukcie požiarnych zbrojníc so
spoluúčasťou obce 5% z rezervného fondu.
11/05/19
VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Myšľa , doplnené o bod 9. – písomný
dokument

12/05/19
a)
Podpísanie zmluvy na základe 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, o výmere 2 052 m², orná pôda, k. ú. Nižná
Myšľa, s hodnotou zamieňaných nehnuteľností v primeranej hodnote a bonite.
b)
OZ súhlasí s nájmom parcely pre Colegium Myssle na vybudovanie infraštruktúry pre
archeocentrum. evidované na LV č. 891 podľa bodu a) o výmere 2 052 m2 – orná pôda
13/05/19
Odpredaj obecnej parcely č. 1181/3 o výmere 250 m², po zverejnení zámeru s prihliadnutím
na prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľovi za cenu podľa znaleckého posudku a nákladov
spojených s vypracovaním posudku celkom 6 695 €
14/05/19
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – písomný dokument - po úprave
Príjmy celkom - 1 111 304 €
Výdavky celkom - 1 111 304 €
15/05/19
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.
(protispoločenská činnosť) – písomný dokument
16/05/19
Navrhovaný text na zapísanie do obecnej kroniky za rok 2017 – písomný dokument

Overovatelia:
Miroslav Jesenský, v. r.
Ing. Ján Kavulič, v. r.

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

