Uznesenie č. 02/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A. konštatuje:
01/02/14
Poslanec obecného zastupiteľstva RNDr, Peter Orendáš Phd.. zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
02/02/14
OZ je uznášaniaschopné
03/02/14
Zapisovateľku OZ Ivetu Lackovú
B. berie na vedomie
04/02/14
Menovanie zástupcu starostu obce Ing. Pavol Sepeši v zmysle § 13 b Zák. 369/1990 Zb.
05/02/14
Predložený viacročný rozpočet obce Nižná Myšľa na roky 2015 – 2017
06/02/14
Výročnú správa obce Nižná Myšľa za rok 2013
07/02/14
Informáciu JUDr. Hovančáka o otvorených súdnych sporoch
C. schvaľuje:
08/02/1
Na návrh starostu obce bod programu Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady na rok 2015 presunúť pred bod programu Schválenie rozpočtu
na rok 2015 a do programu rokovania OZ doplniť body:
a/ Výročná správa obce za rok 2013
b/ Informácia JUDr. Hovančáka o otvorených súdnych sporoch
Program zasadnutia:
1.Otvorenie
2.Zloženie sľubu poslanca
3.Určenie zapisovateľa zápisnice
4. Návrh a voľba overovateľov zápisnice
5. Návrh a voľba návrhovej a volebnej komisie
6. Stanovenie zástupcu starostu obce
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 1/2015
– dôvodová správa
9. Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2015
10. Schválenie VZN o poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na dieťa MŠ alebo dieťa školského zariadenia 2/2015

11. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, zriadenie komisii a voľba ich predsedov
a členov
12. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
13. Schválenie platu starostu obce
14. Výročná správa obce Nižná Myšľa za rok 2013
15. Informácia JUDr. Hovančáka o otvorených súdnych sporoch
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
09/02/14
Overovateľov zápisnice Jaroslava Kmeca a Ing. Matúša Lukáča
10/02/14
Návrhovú komisiu Janu Véberovú a Mgr. Katarínu Baltesovú
11/02/14
Poverenie poslanca OZ Ing. Matúša Lukáča, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
OZ v zmysle § 12 ods. 2 zákona 369/1990 Zb.
12/02/14
Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Nižná Myšľa na roky 2015-2017
13/02/14
Rozpočet obce Nižná Myšľa na rok 2015
14/02/14
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 1/2015
15/02/14
VZN o poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ alebo
dieťa školského zariadenia 2/2015
16/02/14
Obecnú radu a jej členov:
- Ing. Pavol Sepeši
- Jaroslav Kmeco
- Bartolomej Žuk
17/02/14
Komisie OZ, ich predsedov a členov:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie:
- Jaroslav Kmeco - predseda
- Bartolomej Žuk – člen
- RNDr. Peter Orendáš PhD. - člen
Komisia výstavby a dohľadu nad verejným poriadkom –
- Ing. Pavol Sepeši, - predseda
- Jaroslav Kmeco - člen
- Miroslav Jesenský - člen
Komisia kultúrna a sociálna –
- Jana Véberová, - predseda
- Mgr. Katarína Baltesová, - člen
- Ing. Peter Jobbágy - člen
Komisia športová –
- Ing. Matúš Lukáč - predseda

-

Bartolomej Žuk, - člen
RNDr. Peter Orendáš PhD. - člen

Komisia finančná –
- Jaroslav Kmeco - predseda
- Mgr. Katarína Baltesová - člen
- Ing. Matúš Lukáč - člen
18/02/14
Plat starostu obce Ing. Miroslava Sisáka v zmysle Uznesenia OZ Nižná Myšľa - rozsah
úväzku „1“ a zák. č. 253/1994 Z.z. o postavení a platových pomeroch starostov obcí , v znení
neskorších predpisov :
Plat starostu obce = priemerná mzda v NH SR za r. 2013 a to 824 € x koeficient podľa
počtu obyvateľov obce nad 1000 obyvateľov t.j. koeficient 1,98 + 50 %-tné navýšenie
v zmysle § 4 ods. (2) zák. č. 253/1994 Z.z.
19/02/14
Písomné upozornenie hlavného kontrolóra obce Mgr. Karola Kačalu pre hrubé zanedbávanie
povinností vyplývajúcich z jeho funkcie, pretože tento hrubo zanedbal povinnosť vyplývajúcu
z jeho funkcie, a to konkrétne povinnosť vyplývajúcu z § 18f ods. 1 písmena b) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko nepredložil obecnému
zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti tak ako mu to ukladá vyššie citované zákonné
ustanovenie
20/02/14

Písomné upozornenie hlavného kontrolóra obce Mgr. Karola Kačalu pre hrubé zanedbávanie
povinností vyplývajúcich z jeho funkcie, pretože tento hrubo a opakovane zanedbal svoje
základné povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, a to že nevypracoval a nepredložil odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve tak ako mu
ukladá zákon § 18f, odst. 1, písm. c/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
21/02/14

Starostovi obce Nižná Myšľa výšku paušálnych náhrad za používanie súkromného motorového
vozidla vo výške 280 € mesačne.
D. neschvaľuje:
22/02/14
Hromadnú pripomienku združenia občanov postihnutých živelnou katastrofou zastúpenou OZ
Občan v tiesni – Nižná Myšľa k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Nižná Myšľa
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 1/2015
E. odporúča:
23/02/14
Starostovi obce doručiť uznesenia o zanedbávaní povinnosti hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Karolovi
Kačalovi

Overovatelia:
Jaroslav Kmeco

.................................................................

Ing. Matúš Lukáč

.................................................................
Ing. Miroslav Sisák
Starosta obce

