Uznesenie č. 22/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/22/18
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/22/18
Kontrolu uznesení OZ vykonanú starostom obce - ústne.
03/22/18
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2017
04/22/18
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v zmysle plánu na rok 2018, č. 2/2018
o finančnej kontrole účtovných dokladov a č. 3/2018 v súvislosti s kontrolou zodpovednej
osoby v zmysle zák. č. 307/2014 Z. z. o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

05/22/18
Informácie starostu obce o pripravovaných aktivitách a činnosti samosprávy za posledné
obdobie:
- poďakovanie starostu obce za prípravu a organizáciu akcie MDD dňa 02.06.2018
- informácia o zaradení okresu Košice – okolie do NRO (nízkorozvinuté okresy), z uvedeného
dôvodu sa obec Nižná Myšľa podieľa na príprave akčného plánu – Archeoturizmus Nižná
Myšľa
- opravy ciest po zimnom období a kompletné opravy ciest v obci,
- príprava realizácie rekonštrukcie panelového chodníka na Hlavnej ulici,
- priebeh súdnych sporov
• PD Mier v hodnote 10 377,81 € - nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia v prospech
obce,
• PD Mier v hodnote 23 375,62 € na Okresnom súde Košice – okolie, v prospech obce,
• stanovisko obce k odvolaciemu konaniu p. Kačalu,
- príprava rekonštrukcie požiarnej zbrojnice – Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná
starostom obce a zaslaná na MV SR,
- presun ušetrených finančných prostriedkov z VO Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici
do rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice,
- dňa 15.05.2018 sa v obci za prítomnosti starostu obce uskutočnil monitorovaný zber
komunálneho odpadu v KUKA nádobách spoločnosťou KOSIT, a. s.
- požiadavka starostu obce o pomoc zo strany poslancov a občanov obce pri realizovaní akcie
„Stretnutie katolíckej mládeže v Nižnej Myšli“

06/22/18
Prerokovanie stanoviska k odpredaju obecnej parcely KN C č. 1181/3

07/22/18
Stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
C/ Schvaľuje
08/22/18
Program rokovania OZ v Nižnej Myšli dňa 04.06.2018

Program rokovania
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. Záverečný účet za rok 2017
a. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce
b. Schválenie Záverečného účtu za rok 2017
8. Schválenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stravy pre seniorov
9. Schválenie Smernice uplatňovania nákladov na stravovanie seniorov od 01.08.2018
10. Správy hlavného kontrolóra z vykonanej finančnej kontroly v zmysle plánu na rok 2018
11. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
12. Schválenie návrhu VZN č. 2/2018 o referende
13. Schválenie rozsahu funkcie starostu obce na obdobie rokov 2018 - 2022
14. Stanovenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Nižná Myšľa na obdobie 2018-2022
15. Schválenie návrhu zámeny pozemkov KN E parc. č 3257/1 a 2962/1
16. Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájmu nebytových priestorov – Cukráreň Minerál
17. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Detský domov
18. Prerokovanie stanoviska k odpredaju obecnej parcely KN C č. 1181/3
19. Schválenie odmeny kronikárke za vedenie obecnej kroniky
20. Stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
21. Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2018
22. Interpelácie poslancov
23. Rôzne
24. Prijatie uznesenia
25. Záver

09/22/18
Zapisovateľku OZ Mgr. Jarmilu Matisovú
10/22/18
Overovateľov zápisnice RNDr. Peter Orendáš, PhD., Miroslav Jesenský
11/22/18
Návrhovú komisiu v zložení Jana Véberová, Mgr. Katarína Baltesová
12/22/18
Záverečný účet obce za rok 2017 – písomný dokument
a.)
b.)
c.)
d.)

Celoročné hospodárenie obce za rok 2017 – bez výhrad
Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 1 303,89 €
Zostatok príjmových finančných operácií vo výške 37 627,12 €
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a zostatok príjmových finančných operácií po
inventúre rozpočtu a peňažných účtov na tvorbu rezervného fondu vo výške 40 554,03 €

13/22/18
Verejné obstarávanie na výber dodávateľa stravy pre seniorov

14/22/18
Smernicu uplatňovania nákladov na stravovanie seniorov od 01.08.2018
15/22/18
Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 – písomný dokument
16/22/18
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Myšľa č. 2/2018 o referende
17/22/18
Výkon funkcie starostu obce na obdobie rokov 2018-2022 v rozsahu 100%, t. j. 1 úväzok

18/22/18
Pre Obecné zastupiteľstvo v Obci Nižná Myšľa počet 9 poslancov na obdobie rokov 2018-2022

19/22/18
Zrealizovať v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer zámeny časti pozemkov KN
E parc. č. 3257/1 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nižná Myšľa vo vlastníctve obce a č.
2962/1 – orná pôda, k. ú. Nižná Myšľa v súkromnom vlastníctve a žiada starostu obce
zabezpečiť k zámeru kompletnú dokumentáciu

20/22/18
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo „Žiadosť“ doterajšieho nájomcu Františka Bálinta, ktorý
užíval nebytové priestory v obci Nižná Myšľa ako „Cukráreň“ a rozhodlo nasledovne:
a.) OZ schvaľuje predlženie nájomného vzťahu doterajšiemu nájomcovi na čas do
uzatvorenia nájomnej zmluvy s „vysúťaženým“ nájomcom,
b.) OZ vyhlasuje zámer prenajať nebytový priestor v obci s doterajším predmetom nájmu
„Cukráreň“ za nasledovných podmienok:
OZ ustanovuje komisiu na výber nájomcu nebytových priestorov v zložení:
1. Ing. Pavol Sepeši
2. Ing. Matúš Lukáč
3. Jana Véberová
- komisia pripraví podmienky verejnej súťaže na prenájom uvedených nebytových priestorov
- obec zverejní zámer a podmienky prenájmu na obvyklom mieste v obci a webovej stránke
- na najbližšom rokovaní OZ bude predložený návrh nájomnej zmluvy s úspešným
uchádzačom na schválenie
21/22/18
Poskytnutie dotácie pre Detský domov vo výške 400 €
22/22/18
Ročnú odmenu kronikárke za vedenie obecnej kroniky vo výške 500 €

23/22/18
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - písomný dokument

Overovatelia:
RNDr. Peter Orendáš, PhD.
Miroslav Jesenský

Ing. Miroslav S i s á k
starosta obce

