Uznesenie č. 9/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.04.2020
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/09/20
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/09/20
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
03/09/20
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019 - písomný dokument
04/09/20
Správu z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce č. 1/2020 – CUET

- písomný dokument

05/09/20
Správu z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce č. 2/2020 – pozemky - písomný dokument
06/09/20
Stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
07/09/20
Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nižná Myšľa za rok 2019

C/ Schvaľuje
08/09/20
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Schvaľovanie programu rokovania
Určenie zapisovateľa zápisnice
Návrh a voľba overovateľov zápisnice
Návrh a voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019
a) Prerokovanie Záverečného účtu
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
c) Schválenie Záverečného účtu za rok 2019
Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra č. 1/2020 – CUET
Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra č. 2/2020 - pozemky
Stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska v Obci Nižná Myšľa
Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nižná Myšľa za rok 2019
Prerokovanie návrhu na zníženie nájmu v nebytových priestoroch vo vlastníctve obce, počas obdobia
trvania pandémie
Prerokovanie Dohody o partnerstve obce pri vybudovaní „Materského centra“

15.
16.
17.
18.
19.

Prerokovanie informácie o zapojení sa do aktivít Klastra cestovného ruchu Slanské vrchy pri budovaní
„Náučného chodníka Hornád-Milič v súvislosti s Výzvou KSK 2020
Interpelácie poslancov
Rôzne
Prijatie uznesenia
Záver

09/09/20
Na základe predneseného návrhu starostu obce so žiadosťou o doplnenie programu zasadnutia OZ
o bod:
- „Návrh na schválenie použitia prostriedkov Rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov
v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19“ktorý bude
zaradený ako bod nasledujúci po bode č. 7 – Záverečný účet
10/09/20
Na základe predneseného návrhu starostu obce so žiadosťou o doplnenie programu zasadnutia OZ
o bod:
- Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2020, ktorý bude zaradený ako bod nasledujúci po bode č. 8
„Návrh na schválenie použitia prostriedkov Rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov
v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19“
11/09/20
Zapisovateľku OZ Mgr. Jarmila Matisová
12/09/20
Overovateľov zápisnice Iveta Janíčková, Miroslav Jesenský
13/09/20
Návrhovú komisiu Mgr. Katarína Baltesová, Ing. Alexandra Balteszová,
14/09/20
Záverečný účet obce za rok 2019 :
a/ celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad
b/ prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 119 718,66 €
c/ schodok finančných operácii vo výške 11 592,25 €
d/ prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do Rezervného fondu, po usporiadaní schodku
finančných operácií a po odpočítaní nevyčerpaných finančných prostriedkov, inventúre rozpočtu
a peňažných účtov na tvorbu Rezervného fondu vo výške 89 326,18 €
e/ nevyhodnocuje „Program obce na rok 2019“ z dôvodu, že rozpočet na rok 2019 nebol schvaľovaný
v programovej štruktúre
15/09/20
Použitie prostriedkov Rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov obce počas obdobia pandémie
až do 31.12.2021, v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19

16/09/20
Rozpočtové opatrenie obce č. 4 – písomný dokument
17/09/20
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Nižná Myšľa zo
dňa 06.03.2017, podľa zverejneného návrhu – písomný dokument
18/09/20
Zmenu v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť prílohy VZN č. 4/2017 – Prevádzkový poriadok
pohrebiska na území obce Nižná Myšľa, v súvislosti s prenájmom hrobového miesta pre občana bez
trvalého pobytu v obci v čase úmrtia a bez predošlých príbuzenských väzieb, vo výške 300,- € za
jednohrob na obdobie 20 rokov – písomný dokument
19/09/20
Návrh na zníženie nájmu s osobitným zreteľom z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
SR uznesením vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou
ochorenia COVID -19, v nebytových priestoroch vo vlastníctve obce, na základe žiadostí nájomcov,
od 16.03.2020 do odvolania
20/09/20
Uzatvorenie Dohody o partnerstve obce pri budovaní Materského centra, pre prípad spoluúčasti obce,
ako vlastníka pozemku pod Materským centrom
21/09/20
Zapojenie sa obce do Výzvy KSK v súvislosti s budovaním „Náučného chodníka Hornád – Milič“
v rámci aktivít Klastra cestovného ruchu Slanské vrchy s podieľaním sa obce na financovaní vo výške
390,90 €
22/09/20
Preplatenie príspevku za „prístavné“ pri preprave obyvateľov obce v rámci využitia Prepravnej
služby SČK

Overovatelia:
Iveta Janíčková, v. r.
Miroslav Jesenský, v. r.

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

