Uznesenie č. 14/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli :
A/ Konštatuje, že
01/14/20
OZ je uznášania schopné
B/ Berie na vedomie
02/14/20
Kontrolu plnenia uznesení starostom obce – ústna informácia
03/14/20
Informáciu o projekte „V základnej škole úspešnejší“ predloženú riaditeľkou Základnej školy
Nižná Myšľa
04/14/20
Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 20212023
05/14/20
Prerokovanie rozpočtu obce Nižná Myšľa na roky 2022-2023
06/14/20
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly č. 6/2020 – došlé faktúry 201 300/2020 výberovým spôsobom – písomný dokument
07/14/20
Správu hlavného kontrolóra obce
z vykonanej kontroly č. 7/2020 – nahlasovanie
protispoločenskej činnosti – písomný dokument
08/14/20
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly č. 8/2020 – ochrana osobných údajov
- písomný dokument
09/14/20
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly č. 9/2020 – kontrola dotácie PZ písomný dokument

C/ Schvaľuje
10/14/20
Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2020:
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.

Otvorenie
Schvaľovanie programu rokovania
Určenie zapisovateľa zápisnice
Návrh a voľba overovateľov zápisnice
Návrh a voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa riaditeľky Základnej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ v Nižnej Myšli za školský rok 2019/2020
Informácia o projekte „V základnej škole úspešnejší“
Správa riaditeľky Materskej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Nižná Myšľa za školský rok 2019/2020
Schvaľovanie odkúpenia parcely č. 305 o výmere 1 079 m², evidovanej na LV č. 179, k. ú. Nižná
Myšľa, na vybudovanie obecnej komunikácie v zmysle Územného plánu
Schvaľovanie odpredaja obecnej parcely č. 29/17 o výmere 53 m², v súvislosti so zverejneným
zámerom, priamym predajom
Prerokovanie návrhu o predĺženie platnosti Nájomných zmlúv s Arcibiskupským úradom,
ktorých aktuálna platnosť končí k 31.12.2020
Schvaľovanie 5% - nej spoluúčasti financovania obce vo výške .... € na vybudovaní Obecného
kompostoviska v Obci Nižná Myšľa v silážnej jame bývalého JRD, v rámci Výzvy MŽP SR –
Oprávnená aktivita č. 3 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Prerokovanie žiadosti o dočasné odpustenie platenia nájomného za prenájom nebytových
priestorov, v súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu pandémie COVID 19
Rozpočtové opatrenie č. 12/2020
Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Nižná Myšľa
Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene na území obce
Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nižná Myšľa
Prerokovanie návrhu „Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice“
Schvaľovanie žiadostí organizácií pôsobiacich v obci o dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2023
Prerokovanie a schválenie viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023
Prerokovanie výšky odmeny hlavného kontrolóra za rok 2020
Prerokovanie výšky odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva za rok 2020 v zmysle Zásad
o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Nižná Myšľa
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Správa hlavného kontrolóra č. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020
Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021
Interpelácie poslancov
Rôzne
Prijatie uznesenia z rokovania OZ zo dňa 10.12.2020
Záver

11/14/20
Zapisovateľku OZ Mgr. Jarmila Matisová
12/14/20
Overovateľov zápisnice Ing. Marcela Mártonová, Iveta Janíčková
13/14/20
Návrhovú komisiu Ing. Alexandra Balteszová, Mgr. Katarína Baltesová

14/14/20
Správu riaditeľky Základnej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ v Nižnej Myšli za školský rok 2019/2020 – písomný dokument
15/14/20
Správu riaditeľky Materskej školy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Nižná Myšľa za školský rok 2019/2020 – písomný dokument
16/14/20
Odkúpenie parcely č. 305 o výmere 1 079 m², evidovanej na LV č. 179, k. ú. Nižná Myšľa, na
vybudovanie obecnej komunikácie v zmysle Územného plánu, z prostriedkov Rezervného
fondu v roku 2021 v hodnote 15 600,- €
17/14/20
Odpredaj obecnej parcely č. 29/17 o výmere 53 m², v súvislosti so zverejneným zámerom,
priamym predajom, na základe znaleckého posudku v hodnote 450,- €
18/14/20
Návrh na predĺženie platnosti Nájomných zmlúv s Arcibiskupským úradom, ktorých aktuálna
platnosť končí k 31.12.2020
19/14/20
Schvaľovanie spoluúčasti financovania obce na vybudovaní Obecnej kompostárne v Obci
Nižná Myšľa, v silážnej jame bývalého JRD, v rámci Výzvy MŽP SR – Oprávnená aktivita č.
3 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
a.)

Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: "Kompostáreň v obci Nižná Myšľa" z operačného
programu Kvalita životného prostredia, kód Výzvy OPKZP-PO1-SC1111-2017-32
b.)
Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 23 043,48 EUR
c.)
Zabezpečenie financovania neoprávnenej časti výdavkov projektu a taktiež prípadných
neoprávnených výdavkov vzniknutých pri realizácii projektu.
20/14/20
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 10 rokov s Urbárskou spoločnosťou – Pozemkové
spoločenstvo Nižná Myšľa, na prenájom parciel KNC č. 1058/30, 1058/37, evidovaných na LV
č. 773, pre potreby vybudovania Obecnej kompostárne v Obci Nižná Myšľa, v zmysle
geometrického plánu.
21/14/20
Zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v suteréne Obecnej budovy – Cukráreň
Minerál – od 15.10.2020, o čiastku nesúvisiacu s nákladmi za odber energií, až do ukončenia
opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID 19
22/14/20
Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 - písomný dokument

23/14/20
Schválenie VZN č. 1/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce
Nižná Myšľa – písomný dokument
24/14/20
Schválenie VZN č. 2/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene
na území obce Nižná Myšľa – písomný dokument
25/14/20
Schválenie VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nižná Myšľa – písomný dokument
26/14/20
Uzatvorenie „Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice“ podľa predloženého návrhu
27/14/20
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti Rímskokatolíckeho farského úradu sv.
Mikuláša vo výške 1000,- € pre rok 2021 s využitím na elektroinštaláciu
28/14/20
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti OZ Collegium Myssle vo výške 3000,- € na
opravu strechy repliky zrubového domu v Archeoskanzene Nižná Myšľa
29/14/20
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti FK Geča vo výške 1500,- €, na prevádzku
30/14/20
Poskytnutie dotácie na základe písomnej žiadosti OZ Dúhová stonožka vo výške 800,- € na
úhradu spoluúčasti pri zapojení sa do projektu
31/14/20
a)
Viacročný rozpočet obce Nižná Myšľa na roky 2021-2023 bez použitia programovej štruktúry.
b)
Rozpočet na rok 2021:
1. Príjmové finančné operácie
Kapitálové výdavky
2. Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
3. Bežné výdavky dotácia Collegium Myssle
Bežne výdavky kultúrne podujatia
Rozpočet po doplnení :
Príjmy : 1 670 107 €
Výdavky : 1 670 107 €

+ 15 600 €
+ 15 600 €
+ 450 €
+ 450 €
+ 1 000 €
- 1 000 €

32/14/20
Odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020 vo výške 400 € v zmysle § 18 zák. č.
369/1990 Zb. v z. n. p.- (maximálne do výšky 30% platu v ročnom vyjadrení)
33/14/20
Odmeny pre poslancov OZ podľa predloženého písomného návrhu v zmysle § 2 Dodatku
č. 1/2016 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v obci
Nižná Myšľa
34/14/20
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 – písomný dokument
35/14/20
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021 podľa predloženého návrhu
36/14/20
Poberanie odmien v zmysle Dodatku č. 1/2016 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov
komisií Obecného zastupiteľstva v obci Nižná Myšľa pre Ing. Pavol Sepeši a Mgr. Katarína
Baltesová, s účinnosťou od 01.01.2021
D/Poveruje:
37/14/20
Starostu obce na podpísanie „Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej
stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice“ a susediacimi
obcami, ktoré odsúhlasili uzatvorenie memoranda
E/Ruší:
38/14/20
Uznesenie č. 11/2/18 v znení:
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 10.12.2018 – Ing. Pavol Sepeši

Overovatelia:
Ing. Marcela Martonová, v. r.
Iveta Janíčková, v. r.
Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

