Uznesenie č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/03/19
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/03/19
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
03/03/19
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018- písomný
dokument
04/03/19
Správu z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce č. 1/2019 – základné dokumenty
písomný dokument
05/03/19
Správu z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce č. 2/2019 – kontrola pohľadávok obce
k 31.12.2018 – písomný dokument
06/03/19
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 – písomný dokument
07/03/19
Informácie starostu obce o pripravovaných akciách v obci
08/03/19
Informáciu starosta obce o zmenách v rozpočte obce na rok 2019 – podľa písomného
dokumentu.
C/ Schvaľuje
09/03/19

Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 04.03.2019:
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 a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018
a) Prerokovanie Záverečného účtu
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
c) Schválenie Záverečného účtu za rok 2018
8. Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra č. 1/2019 – základné dokumenty
9. Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra č. 2/2019 – kontrola pohľadávok obce k
31.12.2018
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
11. Prerokovanie zámeru o prenajatí pozemku parc. č. 1077/124 za účelom získania finančných
prostriedkov na vybudovanie „Archeocentra“
12. Plán verejných obstarávaní na rok 2019
13. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu obce
14. Prerokovanie zámeru v súvislosti s prenájmom pozemku parc. č. 476, k. ú. Nižná Myšľa
15. Prerokovanie možnosti zapojenia sa obce do projektu s názvom „Podpora biodiverzity
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“
16. Schvaľovanie zápisu textov za roky 2015 a 2016 do obecnej kroniky
17. Interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Prijatie uznesenia
20. Záver
10/03/19
Zapisovateľku OZ Ivetu Lackovú
11/03/19
Overovateľov zápisnice Ing. Ján Kavulič, Ing. Matúš Lukáč
12/03/19
Návrhovú komisiu Ing. Alexandra Balteszová, Mgr. Katarína Baltesová
13/03/19
Záverečný účet obce za rok 2018 :
a/ celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad
b/ prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 12 121,03 €
c/ zostatok príjmových finančných operácii 38 812,79 €

d/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a zostatok príjmových finančných operácii po
odpočítaní nevyčerpaných finančných prostriedkov, inventúre rozpočtu a peňažných účtov na
tvorbu rezervného fondu vo výške 37 522,74 €.
14/03/19
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o prenájom pozemku č.p. 1077/124 schvaľuje
zámer prenajať vyššie citovaný nehnuteľný majetok od rímskokatolíckej cirkvi za účelom
vybudovania zázemia pre Archeocentrum
15/03/19
Plán verejného obstarávania na rok 2019
16/03/19
Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná Myšľa na roky 2019 až 2023
17/03/19
Zapojenie sa obce do projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry
v obciach Slovenska – zelené obce Slovenska“
18/03/19
Zápis textov za roky 2015 a 2016 do obecnej kroniky – písomná príloha

C/ Neschvaľuje
19/03/19
Žiadosť firmy KAMA, s.r.o., Sokolovská č. 23, Košice o prenájom pozemku vo vlastníctve
obce č.p. 476 – záhrada o výmere 1937 m2

Overovatelia:
Ing. Ján Kavulič, v. r.
Ing. Matúš Lukáč, v. r.

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

