Uznesenie č. 6/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.09.2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/06/19
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/06/19
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
03/06/19
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly č. 6/2019 o zatrieďovaní zamestnancov
- písomný dokument
04/06/19
Individuálnu výročnú správu obce Nižná Myšľa za rok 2018 – písomný dokument
05/06/19
Výročnú správu obce za rok 2018 overenú nezávislým audítorom - písomný dokument
06/06/19
Informáciu o podpísaní Zmluvy o nájme pozemku parc. č. 1796 a 1801, k. ú. Nižná Myšľa pre
o. z. Collegium Myssle v zmysle uznesenia č. 12/05/19 o výmere 2052 m²
07/06/19
Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nižná Myšľa za rok 2018
08/06/19
Prerokovanie informácie o doručení Uznesenia Okresného riaditeľstva PZ Košice – okolie –
zo dňa 13. 2. 2019, kedy bolo vyšetrovateľom PZ začaté trestné stíhanie pre prečin porušovania
povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1 a ods. 2 písm. a) Trestného zákona.
Uznesením č. 3Tp/12/2019 trestné stíhanie bolo zastavené:
„V zmysle vyššie uvedeného uznesenia Okresného súdu Košice – okolie, bol ustanovený
opatrovník na vykonávanie oprávnení poškodeného a na uplatnenie nároku na náhradu škody
po začatí trestného stíhania, a to hlavný kontrolór obce Nižná Myšľa, Terézia Kinlovičová.
Trestné stíhanie v súvislosti s podozrením na nezrovnalosti pri rekonštrukcii cestných priekop

na uliciach Skladná a Pri Hornáde v Obci Nižná Myšľa, ktorou mala byť spôsobená škoda na
majetku obce cca 10 357,41 € bez DPH, bolo po vypočúvaní svedkov a znaleckého dokazovania
zastavené.“. Znaleckým dokazovaním na základe predloženej projektovej dokumentácie
bolo zistené, že obec počas realizácie Rekonštrukcie cestnej priekopy na Skladnej ulici
a ulici Pri Hornáde ušetrila finančné prostriedky vo výške 17 389,11,-€!!

C/ Schvaľuje
09/06/19
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 02.09.2019:
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. 6/2019 o finančnej kontrole

8.

Individuálna výročná správa obce Nižná Myšľa za rok 2018 – písomný dokument

9.

Správa audítora za rok 2018 – písomný dokument

10.

Schvaľovanie VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11.

Schvaľovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Myšľa

12.

Schvaľovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa

13.

Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na dobudovanie Kalvárie pod kostolom sv.
Mikuláša

14.

Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie materiálu v areáli archeologického
výskumu

15.

Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na prevádzku Futbalového klubu

16.

Prerokovanie žiadosti o odkúpenie novovzniknutých pozemkov parc. č. 1181/3 a 1181/4, ako
prípad hodný osobitného zreteľa

17.

Prerokovanie možnosti zapojenia obce do projektu združenia MAAS, v súvislosti s poskytnutím
finančných prostriedkov pre rekonštrukciu rigolov na uliciach Družstevná a Strmá

18.

Informácia o podpísaní Zmluvy o nájme pozemku parc. č. 1796 a 1801 pre o. z. Collegium
Myssle v zmysle uznesenia č. 12/05/19 o výmere 2052 m²

19.

Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2019

20.

Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nižná Myšľa za rok 2018

21.

Prerokovanie informácie o doručení uznesenia Okresného riaditeľstva PZ Košice – okolie

22.

Interpelácie poslancov

23.

Rôzne

24.

Prijatie uznesenia

25.

Záver

10/06/19
Zapisovateľku OZ Mgr. Jarmila Matisová
11/06/19
Overovateľov zápisnice Ing. Ján Kavulič, Ing. Matúš Lukáč
12/06/19
Návrhovú komisiu Mgr. Katarína Baltesová, Mgr. Patrícia Osmolská
13/06/19
VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - písomný dokument
14/06/19
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Myšľa – písomný dokument
15/06/19
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa – písomný dokument
16/06/19
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti Rímskokatolíckeho farského úradu sv.
Mikuláša - dobudovanie Kalvárie pod kostolom sv. Mikuláša vo výške 2 000,- €
17/06/19
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti o. z. Collegium Myssle na obstaranie
materiálu v areáli archeologického výskumu vo výške 500,- €
18/06/19
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti pre Futbalového klubu Geča 73 vo výške
1 200,- €
19/06/19
Zámer odpredaja novovzniknutých pozemkov LV č. 652 parc. č. 1181/3 o výmere 250m² a
1181/4 o výmere 32 m² zastavaná plocha a nádvorie, k. ú Nižná Myšľa

20/06/19
Zámer odpredaja pozemkov LV č. 652, parc. č. 1181/3 o výmere 250m² a 1181/4 o výmere 32
m² zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nižná Myšľa, z titulu hodného osobitného zreteľa
21/06/19
Zapojenie obce do výzvy združenia MAS, v súvislosti s poskytnutím nenávratných finančných
prostriedkov pre rekonštrukciu rigolov na uliciach Družstevná a Strmá v obci Nižná Myšľa
22/06/19
Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2019 – písomný dokument
D/ Ruší
23/06/19
Uznesenie č. 18/04/19 zo zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 v súvislosti s predajom obecnej
parcely z LV č. 652, parc. č. č. 1181/3 o výmere 250m² - zastavané plochy a nádvoria , k. ú.
Nižná Myšľa

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

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

