Uznesenie č. 02/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.02.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli
A. konštatuje:
01/02/15
OZ je uznášaniaschopné

B. berie na vedomie:
02/02/15
Vyhlásenie hlavného kontrolóra obce Mgr. Karola Kačalu, ktorý v zmysle §18a, ods.8 písm. a/
a § 18a, ods.11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa ku
a dňu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, t.j. 02.02.2015 vzdal funkcie hlavného
kontrolóra obce Nižná Myšľa
03/02/15
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.01.2015
04/02/15
Žiadosti p. Marty Leškovej, Skladná 331, Nižná Myšľa a Ľudmily Dorovej, Hlavná 318, Nižná
Myšľa o odkúpenie časti parcely 964, ktorá je vo vlastníctve obce / poľná cesta/
05/02/15
Informáciu poslanca Ing. Matúša Lukáča o projekte „Vstupná brána do doby bronzovej“
06/02/15
Informáciu o výberovom konaní na funkciu administratívna pracovníčka dňa 5.2.2015
07/02/15
Informáciu o pracovnej návšteve štátneho tajomníka Ministerstva ŽP Ing. Ferencza v našej obci
08/02/15
Plán činnosti Klubu dôchodcov a kultúrnej komisie na rok 2015
C. Schvaľuje:
09/02/15
Upravený program zasadnutia OZ
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Návrh a voľba overovateľov zápisnice
4. Návrh a voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Prejednanie doterajšej pôsobnosti hlavného kontrolóra obce Mgr. Karola Kačalu
7. Informáciu o nesplnení povinnosti hlavného kontrolóra obce vyplývajúcich mu z jeho
funkcie
8. Odvolanie hlavného kontrolóra obce
9. Prejednanie žiadosti občianky Nižnej Myšle o odkúpenie obecného pozemku
10. Prejednanie výstavby nájomných bytov II. etapa
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie

14. Záver
10/02/15
Zapisovateľku OZ Ivetu Lackovú
11/02/15
Overovateľov zápisnice Ing. Pavla Sepešiho a Miroslava Jesenského
12/02/15
Návrhovú komisiu Janu Véberovú a Mgr. Katarínu Baltesovú
13/02/15
Posúdenie žiadosti o odkúpenie časti parcely 964 stavebnou komisiou na tvare miesta
14/02/15
Výstavbu nájomných bytov formou verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby
15/02/15
Výzvu na predloženie cenových ponúk na odstránenie závady žumpy pri ZŠ
16/02/15
Výzvu na predloženie cenových ponúk na poskytnutie poradenských služieb vo verejnom
obstarávaní a zabezpečenie realizácie procesov verejného obstarávania.
17/02/15
Výzvu na predloženie cenových ponúk na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce
D: Odporúča:
18/02/15
Starostovi obce v súvislosti so vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra obce a tým aj skončenia
pracovného pomeru Mgr. Karola Kačalu zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcich pre
zamestnávateľa – obec vo veciach odvodov a poistenia.

Overovatelia:
Ing. Pavol Sepeši
Miroslav Jesenský
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Dňa 02.02.2015
Ing. Miroslav Sisák
Starosta obce

