Uznesenie č. 8/2011
Zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnom Mirošove dňa 30.11.2011
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 1/8/2011
Schválenie programu 8 zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program zasadnutia
Prítomní : Keselica, Kurty, Bockanič, Ing. Leško
Za: 4
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/8/2011
Návrhová komisia
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení : Keselica, Kurty
Prítomní: 4
Za: Kurty, Bockanič, Ing. Leško
Proti: 0
Zdržal sa : Keselica
Uznesenie č. 3/8/2011
Overovatelia zápisnice
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie , že starostka obce určila za overovateľov zápisnice
poslancov: Bockanič, Ing.Leško
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.4/8/2011
Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia č. 7/2011 zo dňa
1.10 .2011 v plnom rozsahu
Prítomní: 4
Za : 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.5/8/2011
Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2011 v príjmovej a výdavkovej časti
v predloženom návrhu s úpravou položiek 640632001 a 160637027

Prítomní: 4
Za : 3
Proti: 0
Zdržal sa : Ing. Leško
Uznesenie č.6/8/2011
Prerokovanie platných VZN obce pre rok 2012
1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie účinnosť VZN č.1/2011 č.1/2010, č.1,2,3,4/2008,
4/2004 aj pre rok 2012
2. OZ navrhuje dodatok č.2 k VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
KOaDSO v III. časti, odst. 6, mení sa sadzba poplatku z 0,0165 € za osobu a kalendárny deň
na sadzbu 0,0232 € na osobu a kalendárny deň . Ostatné ustanovenia tohto VZN ostávajú
nepozmenené v platnosti aj pre rok 2012 a následné.
3. odporúčajú vykonať v termíne do 15.12.2011 verejný prieskum medzi občanmi o zvýšení
poplatkov za KOaDSO alebo znížení počtu vývozov na 1x mesačne.
Prítomní: 4
Za : 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.7/8/2011
Shválenie cenníka služieb poskytovaných obcou a výška nájomného za nehnuteľný
a hnuteľný majetok obce
1. OZ ruší k 31.12.2011 cenník za služby poskytované obcou a výšku nájomného za hnuteľný
a nehnuteľný majetok schválený OZ dňa 19.11.2010
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nový cenník za služby poskytované obcou a výšku
nájmu za hnuteľný a nehnuteľný majetok obce s účinnosťou od 1.1.2012
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: Keselica
Uznesenie č. 8/8/2011
Plán hlavných úloh a činnosti obce pre rok 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán hlavných úloh a činnosti obce – obecného úradu pre rok
2012
prítomní : 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 9/8/2011
Informácia o vyučtovaní čerpaných dotácií z eurofondov v rokoch 2010-2011
1.Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o súčasnom stave vyúčtovania
čerpaných dotácií z eurofondov v rokoch 2010-2011

Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.10/8/2011
Príprava návrhu rozpočtu obce na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o príprave rozpočtu na rok 2012
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.11/8/2011
Informácia o CO na úrovni obci a o povodňovom pláne záchranných prác obce
Poslanci OZ vzali na vedomie informácie o CO a povodňovom pláne záchranných prác obce
schváleného Obvodným úradom vo Svidníku
Prítomní : 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.12/8/2011
Informácia o postupe prác 2. Projektu protipovodňových opatrení Revitalizácie krajiny 2011
Poslanci OU vzali na vedomie informáciu o postupe prác 2.projektu protipovodňových
opatrení Revitalizácie krajiny 2011
Prítomní : 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bc. Darina Keselicová
starostka obce

