Uznesenie č. 22/2018
z 22. zasadnutia poslancov OZ v Nižnom Mirošove dňa 29.06.2018
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 1/22/2018
Schválenie programu 22 zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program zasadnutia OZ
Prítomní :

Za: 4

Bc. Tatiana Kurtyová, Anna Hrešková, Bc. Ondrej Michališin,
Ing. Peter Varchol
Proti : 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/22/2018
Návrhová komisia
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení : Bc. Ondrej Michališin, Anna
Hrešková
Prítomní: 4
Za:
4

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 3/22/2018
Overovatelia zápisnice
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie , že starostka obce určila za overovateľov
zápisnice poslancov: Ing. Peter Varchol, Bc. Tatiana kurtyová
Prítomní: 4
Za:
4

Proti: 0

Zdržal sa :

0

Uznesenie č. 4/22/2018
Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia
a 21/2018
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 5/22/2018
Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2017

č. 20/2018

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2017
2. Obecné zastupiteľstvo
a) s ch v a ľ u j e Celoročné hospodárenie obce Nižný Mirošov za rok 2017 bez výhrad
b) s ch v a ľ u j e použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 3 078,12 € na
spolufinancovanie kapitálových výdavkov obce a to:
- výstavba viacúčelového ihriska
- nákup kompostérov
Prítomní:
Za: 4

4
Proti: 0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 6/22/2018
Návrh na schválenie prijatia úveru poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s.
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k prijatiu
preklenovacieho úveru
b) Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje prijatie úveru vo výške 64 505,72 EUR
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom :Hodžova 11, 010 11
Žilina, SR, IČO:31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel:Sa, Vložka s možnosťou prolongácie zmluvy
dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý terminovaný úver, na účely
zabezpečenia financovania investičného projektu:
„Úprava a tvorba verejných priestranstiev“ s podporou projektu v zmysle príslušných
predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
formou : Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, Opatrenie 7 – Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov.
Prítomní :

Za:

3

Bc. Tatiana Kurtyová, Anna Hrešková, Bc. Ondrej Michališin,
Ing. Peter Varchol
Proti: 0

Zdržal sa : Ing. Peter Varchol

Uznesenie č. 7/22/2018
Informácia o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného ihriska
s umelým trávnikom a mantinelmi
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o poskytnutí
dotácie vo výške 37 500,00 EUR na realizáciu projektu „Viacúčelové ihrisko 33 x 18„ ,
ktoré obec získala z dotácie ÚV SR, Program rozvoja športu .
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie , že dofinancovanie výstavby viacúčelového
ihriska si obec musí zabezpečiť z vlastných prostriedkov do výšky 25 780 EUR
Prítomní: 4
Za: 4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 8/22/2018
Informácia o poskytnutí finančných prostriedkov na nákup kompostérov pre domácností a pre
verejné priestranstvá obce
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o poskytnutí dotácie pre
mikroregión Beskyd, ktorého členom je aj naša obec z MŽP SR, operačný program Kvalita
ŽP, názov žiadosti „ Kompostovanie v mikroregióne Beskyd“ na nákup kompostérov
v hodnote 11 856,00 EUR, s 5% spoluúčasťou obce do výšky 974,80 EUR
Prítomní:
Za: 4

4
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 9/22/2018
Určenie termínov konania letných obecných podujatí
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie letných celoobecných podujatí následne:
a) Súťaž vo varení guláša – guľašiáda a Športový deň detí „Spolu vážne aj súťažne“
v sobotu dňa 04.08.2018
b) 16. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostky obce“ v nedeľu dňa 12.08.2018
Prítomní:
Za:
4

4
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 10/22/2018
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia občanov obce
a) Obecné zastupiteľstvo zvoláva verejné zhromaždenie občanov obce na deň 15.06.2018 so
začiatkom o 14,00 hod. v sále KD
b) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce zvolať verejné zhromaždenie občanov
obce na deň 15.07.2018 rozposlaním pozvánok do domácností a vyvesením na úradnej tabuli
obce s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Informácia o rekonštrukcii verejných priestranstiev v obci
3. Informácia o pripravovanej výstavbe multifunkčného ihriska
4. Informácia o získaní fin. prostriedkov na nákup kompostérov pre všetky
domácnosti v obci
5. Informácia o pripravovaných projektoch obce
6. Diskusia
Prítomní:
Za: 4

4

V Nižnom Mirošove
02.07.2018

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Mgr. Darina Keselicová
starostka obce

