Uznesenie č. 16/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/16/17
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/16/17
Kontrolu uznesení OZ vykonanú starostom obce- ústne.
03/16/17
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016 – písomný dokument

04/16/17
Správu hlavného kontrolóra č. 1/2017 z vykonania kontroly – Kontrola inventarizácie majetku
a záväzkov v zmysle § 29, § 30 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – písomný dokument

05/16/17
Správu hlavného kontrolóra č. 2/2017 z vykonania kontroly – Kontrola daňových pohľadávok
v zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. - daňový poriadok – písomný dokument
06/16/17
Informáciu starostu obce o iniciatíve na zápis železničného mosta v katastri obce Nižná
Myšľa z roku 1869 ako obecnej pamiatky
07/16/17
Informáciu starostu obce o možnosti predkladania návrhov na získanie ocenenia Úradu KSK
za Obec Nižná Myšľa.
08/16/17
Informáciu starostu obce o výsledku stretnutia s rodinou Župovou vo veci sprístupnenia
obecného pozemku
C/ Schvaľuje
09/16/17
Program rokovania OZ v Nižnej Myšli dňa 6. 3. 2017
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. Schvaľovanie návrhu VZN č. 4/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce
Nižná Myšľa
8. Prerokovanie zapojenia sa obce do Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávania s názvom „V základnej škole úspešnejší“
9. Prerokovanie zapojenia sa obce do Výzvy v súvislosti s Operačným programom kvality
životného prostredia na obdobie 2014-2020 prostredníctvom aktivity: „Podpora prevencie,
prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy“
10. Rozpočtové opatrenie č. 1 /2017
11. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016
12. Správa hlavného kontrolóra č. 1/2017 z vykonanej kontroly podľa plánu kontrol
13. Správa hlavného kontrolóra č. 2/2017 z vykonanej kontroly podľa plánu kontrol
14. Schvaľovanie plánu Športovej komisie OZ na rok 2017
15. Schvaľovanie plánu Kultúrnej komisie OZ na rok 2017
16. Prerokovanie návrhov na získanie ocenenia Úradu KSK za Obec Nižná Myšľa
17. Interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Prijatie uznesenia
20. Záver

10/16/17
Zapisovateľku na rokovaní obecného zastupiteľstva

6. 3. 2017 p. Ivetu Lackovú

11/16/17
Overovateľov zápisnice OZ Jaroslava Kmeca, Miroslava Jesenského
12/16/17
Návrhovú komisiu Janu Véberovú a Mgr. Katarínu Baltesovú
13/16/17
VZN č. 4/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nižná Myšľa, ktorého
súčasťou je aj prevádzkový poriadok Domu smútku v obci Nižná Myšľa, ktorý je prílohou
VZN. – písomný dokument
14/16/17
Zapojenie sa obce do projektu s názvom Zvýšenie inkluzivnosti vzdelávania – V základnej
škole úspešnejší, v rámci ktorého bude vytvorené na dobu troch rokov nové pracovné miesto
pedagogického asistenta v základnej škole v Nižnej Myšli.
OZ schvaľuje na tento projekt 5% -tnú spoluúčasť z vlastných zdrojov na mzdu
pedagogického asistenta. Výška dotácie na rok je 11 457 €, z toho 15% bude môcť obec
využiť na pokrytie vlastných nákladov, ktoré nie sú účelovo určené.
15/16/17
Zapojenia sa obce do Výzvy v súvislosti s Operačným programom kvality životného
prostredia na obdobie 2014-2020 prostredníctvom aktivity: „Podpora prevencie, prieskumu a
sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy“v hodnote 1 000 000 € finančná

spoluúčasť obce z uvedenej sumy je 5%, s tým, že lokality budú vybrané po konzultácii
s Geologickým ústavom Dionýza Štúra.
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie v hodnote
10 000 €, ktorú je potrebné predložiť pri zapojení sa obce do tejto výzvy. Výber zhotoviteľa
PD bude realizovaný v zmysle prijatej Smernice VO.
16/16/17
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – písomný dokument ,
doplnený o výdavky na 5%-tnú spoluúčasť obce na projekt „V základnej škole úspešnejší“
a o vypracovanie PD na zapojenie sa do výzvy „Podpora prevencie, prieskumu a sanácie
havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy“v hodnote 1 000 000 € s finančnou
spoluúčasť obce z uvedenej 5%, kde je povinnosť dodať projektovú dokumentáciu , ktorej
výška bola schválená v hodnote 10 000 €.
•
•

Celkom príjmy po úprave 1 302 285 €
Celkom výdavky po úprave 1 302 285 €

17/16/17
Položkovitý rozpis dotácii neziskovým organizáciám v obci na rok 2017 podľa jednotlivých
prijímateľov:
-

Požiarnici
Futbalový klub
Klub dôchodcov
Zväz ZŤP
Dúhová stonožka
CollegiumMyssle

1 500 €
3 500 €
300 €
300 €
200 €
500 €

18/16/17
Plán športovej komisie na rok 2017 – písomný dokument
19/16/17
Plán kultúrnej komisie na rok 2017 s doplnením aktivít navrhnutých na rokovaní OZ za celú
obec - písomný dokument
20/16/17
P. Martu Grendelovú za kronikárku obce s ocenením podľa návrhu na nasledujúcom rokovaní
OZ formou dohody o pracovnej činnosti .
Overovatelia:
Jaroslav Kmeco, v. r.
Miroslav Jesenský, v. r.
Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

