Obecný úrad Nižná Hutka, 040 18 Košice
UZNESENIA rok 2015

Uznesenie č. 01/01/2015
K bodu 4. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisii obce
Poslanci Obecného zastupiteľstvo schvaľujú zásady odmeňovania poslancov a členov komisii
obce Nižná Hutka

Uznesenie č. 02/01/15
K bodu 5. Schválenie návrhu rozpočtu 2015
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočet na rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2016, 2017.

Uznesenie č. 03/01/15
K bodu 6. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 – 2017.
Uznesenie č. 04/01/15
K bodu 7. Voľba predsedov a členov komisií a určenie náplne ich práce.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Hutke určuje na volebné obdobie 2014-2018
tieto komisie:
Komisia na prešetrenie sťažnosti – pôsobnosť vymedzená zákonom č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach.
Predseda: Mária Pástorová, členovia Demková, Pancurák
Komisia finančná:
Predseda: Iveta Vasilenková, členovia Pástorová, Ing. Hudáková
Komisia výstavby a územného rozvoja obce:
Predseda: Pancurák, členovia Kováč
Komisia športová, komisia kultúrna a sociálnych vecí.
Predseda: Demková, členovia Vasilenková, Kováč
Komisia verejného poriadku:
Predseda: Kováč, člen Pancurák

Uznesenie č. 05/01/15
K bodu 8. Návrh kontrolnej činnosti na obdobie 03-08/2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
obdobie 03/2015 – 08/2015.
Uznesenie č. 06/01/15
K bodu 9. Správa kontrolnej činnosti za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2014.
Uznesenie č. 07/01/15
K bodu 10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzky autodielne.
Žiadosť o prenájom
časti nebytových priestorov (bývala MŠ) poslanci Obecného
zastupiteľstva schválili firme BK Servis, s.r.o. Prašná 6, Košice, Marián Behún od 1.2.2015 za
účelom prevádzky autodielne.
Uznesenie č. 01/02/15
K bodu č.5 Zmena rozpočtu v kompetencií starostky obce v zmysle §11, ods. 4, písm. b/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p. schvaľuje úpravu rozpočtu v kompetencií starostky do výšky 1000,- eur na rozpočtovej
položke.
Uznesenie č. 02/02/15
K bodu č. 6 Schválenie smernice na vykonávanie finančnej kontroly
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu na vykonávanie finančnej kontroly v obci Nižná
Hutka.
Uznesenie č. 03/02/15
K bodu č.9 Schválenie príspevku na 1 dieťa na záujmové vzdelávanie v centre voľného čas
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok do CVČ na jedno dieťa vo výške 50,- eur.
Uznesenie č. 01/03/15
Schválenie zámeny pozemku pre Ing. Ladislava Grimpliniho
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámenou časti pozemku /8 m2/ z par. č. 506 k. ú. Nižná
Hutka, ktorá je vo vlastníctve obce za časť pozemku /8 m2/ z par. č. 535/12 k. ú. Nižná Hutka,
ktorá je vo vlastníctve Ing. Ladislava Grimplini, Košice-Poľov, Dolina 19/29.
Uznesenie č. 02/03/15
Schválenie žiadosti Ondreja Pancuráka

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolupodieľať sa vo výške 990,00 eur na vybudovanie
spoločného oplotenia s Ondrejom Pancurákom za kultúrnym domom.
Uznesenie č. 03/03/15
Schválenie zadania na spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Rekonštrukcia a
dostavba odvádzania dažďových vôd z obce Nižná Hutka“
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie vypracovania projektovej dokumentácie pre projekt
„Rekonštrukcia a dostavba odvádzania dažďových vôd z obce Nižná Hutka“ pre celú obec,
ktorá bude stáť cca 11400,00 eur. /5000,00 eur dotácia z Programu obnovy dediny a vlastné
6400,00 eur/.
Uznesenie č. 04/03/15
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
a/ Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
b/ Poslanci OZ schvaľujú čerpanie z rezervného fondu vo výške 6400,00 na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre projekt „Rekonštrukcia a dostavba odvádzania dažďových
vôd „ z obce Nižná Hutka pre celú obec.
Uznesenie č. 05/03/15
Schválenie platu starostky obce v súlade s § 4 ods. 4 zák. 253/1994 Z. z.
Poslanci OZ schválili starostke obce zákonom stanovený plat a 20 % navýšenie.
Uznesenie č. 06/03/15
Schválenie používania súkromného motorového vozidla na služobné účely
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostke používanie súkromného motorového vozidla na
služobné účely.
Uznesenie č. 07/03/15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR
na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nižná Hutka“
Uznesenie č. 08/03/15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Uznesenie č. 09/03/15
Platnosť PHRS obce Nižná Hutka
Obecné zastupiteľstvo predlžuje platnosť PHRS až do vypracovania nového PHRS.

Uznesenie č. 01/04/15
Schválenie závierky za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku za rok 2014.
Uznesenie č. 02/04/15
Záverečný účet 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Hutka v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje bez výhrad celoročné hospodárenie obce za rok 2014.
Uznesenie č. 03/04/15
Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Hutka v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje prebytok hospodárenia v sume 21 528,30 eur,
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 21 528,30 eur.
Uznesenie č. 04/04/15
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014.
Uznesenie č. 05/04/15
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 09/2015-02/2016
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
09/2015-02/2016.
Uznesenie č. 01/05/15
Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu KD
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti obce na MŽP Environmentálny fond
o dotáciu na rekonštrukciu KD - zvyšovanie energetickej účinnosti na existujúcich verejných
budov vrátanie zatepľovania pre rok 2015.
Uznesenie č. 02/05/15
Zadanie vypracovania PD pre rekonštrukciu KD
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie vypracovania projektovej dokumentácie pre
rekonštrukciu kultúrneho domu zvyšovanie energetickej účinnosti na existujúcich verejných
budov vrátanie zatepľovania pre rok 2015.
Uznesenie č. 03/05/15
Rekonštrukcia ul. Pri studničke
Poslanci OZ schvaľujú rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Pri studničke na rok
2015.

Uznesenie č. 04/05/15
Čerpanie z rezervného fondu na rekonštrukciu miestnej komunikácie
Poslanci OZ schvaľujú čerpanie z rezervného fondu na rekonštrukciu ulice Pri studničke
v roku 2015 do výšky finančných prostriedkov na rezervnom fonde obce.
Uznesenie č. 05/05/15
Zrušenie uznesenia č. 01/05/14 zo dňa 30.6.2014
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 01/05/14 zo dňa 30.6.2014.
Uznesenie č. 06/05/15
Opätovné prejednanie žiadosti pani Ľubomíry Tomkovej, Skladná 60, Košice o odkúpenie
pozemku v záhradkárskej oblasti z par. č. 512vo výmere 141 m2 par. č. 307/49, k. ú. Nižná
Hutka.
Poslanci OZ schvaľujú:
Zámer zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Nižná Hutka novovytvorená parcela č. 307/49 o výmere 141 m2, ktorá vznikla na základe geometrického
plánu č. 124/2014 – PARCEL CONZULTING s.r.o., overeného dňa 11.11.2014 a to
odčlenením od pozemku evidovanom na Okresnom úrade Košice okolie odbor katastrálny,
katastrálne územie Nižná Hutka na LV č. 443 ako parc. registra „E“ parc. č. 512 o výmere
5731 m², ostatná plocha.
Spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcej: Tomková Ľuboslava,
rodená Slivková, bytom Skladná 60, Košice za cenu 20,0 Eur za m2, kúpna cena celkom
2 820,0 Eur.
Zdôvodnenie osobitého zreteľa: ide o vysporiadanie nehnuteľnosti - záhradky, ktorú rodinná
Slivková užíva od roku 1980.

Uznesenie č. 01/06/15
Schválenie kúpnopredajnej zmluvy p. Ľubomíra Tomková – záhradky
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588
a následne Občianskeho zákonníka s Ľuboslavou Tomkovou, bytom Skladná 60, Košice
a obcou Nižná Hutka
a/ prerokovalo bez pripomienok
b/ schvaľuje
zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa previesť majetok uvedený v kúpnej zmluve
kupujúcemu v rozsahu:
pozemok vo vlastníctve obce Nižná Hutka
- Novovytvorená parcela č. 307/49 o výmere 141 m2, ktorá vznikla na základe
geometrického plánu č. 124/2014 odčlenením od pozemku evidovanom na Okresnom
úrade Košice okolie odbor katastrálny, katastrálne územie Nižná Hutka na LV č. 443
ako parcela registrovaná „E“ parcelné číslo 512 o výmere 5731 m2, ostatná plocha.
Z celkového počtu 5 poslancov sa hlasovania zúčastnili 4 poslanci.

-

Za schválenie zmluvy hlasovali 4 poslanci
Proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali 0 poslanci

Uznesenie č. 02/06/15
Výročná správa za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu za rok 2014.
Uznesenie č. 03/06/15
Odmeny OZ v zmysle smernice o odmeňovaní poslancov a členov komisií a pracovníkov
OcÚ.
Poslanci OZ schvaľujú predložený návrh odmien pre poslancov a členov komisií
a pracovníkov OcÚ Nižná Hutka.
Uznesenie č. 04/06/15
Paušálna náhrada cestovného starostke obce od 1.11.2015
Poslanci OZ schvaľujú starostke obce paušálnu náhradu cestovného vo výške 55,- eur
mesačne od 1.11.2015
Uznesenie č. 01/07/15
Návrh rozpočtu 2016-2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočet na rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2017, 2018.
Uznesenie č. 02/07/15
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2016-2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018.
Uznesenie č. 03/07/15
VZN o poplatku za odpad
Poslanci OZ schvaľujú predložený návrh VZN o poplatku za odpad.
Uznesenie č. 04/07/15
Žiadosť MUDr. Švehlíka o prenájom pozemkov

Poslanci OZ neschvaľujú žiadosť MUDr. Švehlíka o prenájom pozemkov.
Uznesenie č. 05/07/15
Plat starostky obce
Poslanci OZ schválili starostke obce za mesiac december 2015 zákonom stanovený plat
a navýšenie o 50%.
To znamená, že plat starostky za mesiac december bude činiť:
858x1,65=1415,70+707,85=2123,55 =2124,- eur.

