Uznesenie č. 2/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/2/18
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/2/18
Zloženie sľubu poslanca Ing. Pavla Sepešiho
03/2/18
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
04/2/18
Informácie starostu obce o zrealizovaných projektoch v obci a aktivitách za funkčné obdobie
2014-2018
05/2/18
Menovanie zástupcu starostu obce v zmysle § 13 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. Ing. Pavla Sepešiho
06/2/18
Konštatovanie volebnej a mandátovej komisie, že poslanec, Ing. Pavol Sepeši zložil sľub
poslanca OZ Nižná Myšľa
07/2/18
Konštatovanie volebnej a mandátovej komisie, že OZ v Nižnej Myšli je uznášania schopné
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., v z. n. p. a môže byť vykonaná voľba komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi
08/2/18
Výročnú správu obce za rok 2017 overenú nezávislým audítorom
09/2/18
Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2019-2021
10/2/18
Prerokovanie rozpočtu obce Nižná Myšľa na roky 2020 – 2021
11/2/18
Vzdanie sa odmien poslancov v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov OZ v Obci Nižná
Myšľa v tomto poradí:
od 07.12.2018 – Mgr. Katarína Baltesová
od 07.12.2018 – Miroslav Jesenský
od 10.12.2018 – Ing. Pavol Sepeši

12/2/18
Správu hlavného kontrolóra č. 5/2018 – došlé faktúry – písomný dokument
13/2/18
Informáciu o aktuálnom projekte „V základnej škole úspešnejší“ – písomný dokument

C/ Schvaľuje
14/2/18
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2018 v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Otvorenie
Schvaľovanie programu rokovania
Zloženie sľubu poslanca
Určenie zapisovateľa zápisnice
Návrh a voľba overovateľov zápisnice
Návrh a voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Menovanie zástupcu starostu obce v zmysle § 13 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Schválenie poverenia poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zriadenie komisie v zmysle čl. 7 ods. 5 zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov a voľba jej členov
Schválenie platu starostu obce
Prerokovanie žiadosti starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
Stanovenie výšky paušálnych náhrad starostovi obce za používanie súkromného motorového vozidla na
služobné účely
Schválenie vykonávania zmien v rozpočte starostom obce, v jednotlivých položkách v rámci bežného
rozpočtu
Výročná správa Obce Nižná Myšľa za rok 2017 – Správa audítora
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018
Schválenie VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa
Prerokovanie Smernice uplatňovania nákladov na stravovanie seniorov
Schvaľovanie žiadostí organizácií pôsobiacich v obci o dotácie z rozpočtu obce
na rok 2019
Prerokovanie návrhu Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby – prepravná služba SČK
Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2019-2021
Prerokovanie a schválenie viacročného rozpočtu na roky 2019 - 2021
Prerokovanie výšky odmeny hlavného kontrolóra za rok 2018
Prerokovanie výšky odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva za rok 2018 v zmysle Zásad
o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Nižná Myšľa
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Správa hlavného kontrolóra č. 5/2018
Prerokovanie a schválenie návrhu Dodatku č.1/2018 pre Rokovací poriadok OZ v Nižnej Myšli
Prerokovanie a schválenie návrhu Dodatku č. 1/2018 pre Štatút obce
Schválenie poslanca za člena Rady školy
Správa riaditeľky Základnej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
v Nižnej Myšli za školský rok 2017/2018
Správa riaditeľky Materskej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Nižná Myšľa za školský rok 2017/2018
Informácia o aktuálnom projekte „V základnej škole úspešnejší“
Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019
Interpelácie poslancov
Rôzne
Prijatie uznesenia z rokovania OZ zo dňa 10.12.2018
Záver

15/2/18
Zapisovateľku OZ Mgr. Jarmila Matisová
16/2/18
Overovateľov zápisnice Ing. Ján Kavulič, Ing. Marcela Mártonová
17/2/18
Návrhovú a volebnú komisiu Ing. Alexandra Balteszová, Mgr. Katarína Baltesová
18/2/18
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z. n. p. –
Ing. Matúš Lukáč
19/2/18
Zriadenie komisie v zmysle čl. 7 ods. 5 zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov a voľba jej členov
v takomto poradí:
predseda: Ing. Ján Kavulič
členovia: Iveta Janičková, Miroslav Jesenský
20/2/18
Plat starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov, v z. n. p. a uznesenia č. 17/22/18 v schválenom rozsahu úväzku „1“(100%) pre
starostu obce Nižná Myšľa na volebné obdobie 2018-2022
21/2/18
Určenie platu starostu obce Ing. Miroslava Sisáka, s účinnosťou od 10.12.2018 podľa § 3 ods.
(1), § 4 ods. (1) o právnom postavení a platových pomeroch starostov, zvýšený o 60%, podľa
§ 4 ods. 2 vyššie cit. zákona s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR
22/2/18
Žiadosť starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 v počte 20 dní
23/2/18
Stanovenie výšky paušálnych náhrad starostovi obce za používanie súkromného motorového
vozidla na služobné účely mesačne vo výške 280,- € v zmysle § 6 zákona č. 253/1994 Zb.
a zákona o cestovných náhradách v platnom znení
24/2/18
Vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce, v jednotlivých položkách v rámci bežného
rozpočtu neobmedzene v zmysle §11 ods. (4) písm. b)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
25/2/18
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – písomná príloha
26/2/18
VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa – písomný dokument

27/2/18
Smernicu uplatňovania nákladov na stravovanie seniorov pre rok 2019 a ďalšie obdobie –
písomný dokument
28/2/18
Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2019 na základe žiadosti, pre Klub ťažko zdravotne
postihnutých občanov obce Nižná Myšľa vo výške 350,- €
29/2/18
Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2019 na základe žiadosti, pre Klub seniorov v obci Nižná
Myšľa vo výške 350,- €
30/2/18
Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2019 na základe žiadosti, pre OZ Collegium Myssle vo výške
1000,- €
31/2/18
Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2019 na základe žiadosti, pre OZ Dúhová stonožka vo výške
200,- €
32/2/18
Zmluvu o poskytnutí sociálnej služby prostredníctvom Slovenského červeného kríža Košice –
okolie – písomný dokument
33/2/18
Viacročný vyrovnaný rozpočet obce Nižná Myšľa na roky 2019-2021 bez použitia programovej
štruktúry.
a)
Rozpočet na rok 2019:
Príjmová časť rozpočtu :
1 000 257 €
Výdavková časť rozpočtu:
1 000 257 €
- písomný dokument
b) Kapitálové výdavky v hodnote 56 000 € z Rezervného fondu na modernizáciu obce
c) Kapitálové výdavky v hodnote 4000 € z Rezervného fondu na nákup garáže pre parkovanie obecného
traktora vo dvore obecného úradu

34/2/18
Na návrh starostu obce odmenu hlavnému kontrolórovi obce p. Terézia Kinlovičová za rok
2018 vo výške 300 € (v zmysle § 18 zák. č. 369/1990 Zb. v z. n. p.- maximálne do výšky 30%
platu v ročnom vyjadrení)
35/2/18
Mimoriadnu odmenu pre poslancov OZ podľa predloženého návrhu a na základe § 25 ods. 1
písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v zmysle § 2 Dodatku č. 1/2016 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v obci Nižná Myšľa
36/2/18
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 , s doplnením o kontrolu plnenia
pohľadávok voči obci v priebehu I. kvartálu – písomný dokument

37/2/18
Dodatok č.1/2018 pre Rokovací poriadok OZ v Nižnej Myšli – písomný dokument
38/2/18
Dodatok č. 1/2018 pre Štatút obce Nižná Myšľa – písomný dokument
39/2/18
Poslanca za člena Rady školy Mgr. Patrícia Osmolská – za zriaďovateľa
40/2/18
Správu riaditeľky Základnej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ v Nižnej Myšli za školský rok 2017/2018 – písomný dokument
41/2/18
Správu riaditeľky Materskej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Nižná Myšľa za školský rok 2017/2018 – písomný dokument
42/2/18
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019:
04.03.2019
03.06.2019
02.09.2019
02.12.2019
43/2/18
Dotáciu 600 € ako spoluúčasť obce k projektu „Materské centrum“, ktorý bude realizovaný
prostredníctvom OZ „Dúhová stonožka“

Overovatelia:
Ing. Ján Kavulič, v. r.
Ing. Marcela Mártonová, v. r.

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

