Obecný úrad Nižná Hutka, 040 18 Košice
27.1.2016
Uznesenie č. 01/01/16
Schválenie kúpy parcely č. 162 pod miestnou komunikáciou
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou parc. E KN
č. 162 – orná pôda o výmere 1500 m2, podiel 1/1, zapísanej na LV 965, katastrálne územie
Nižná Hutka od Vincenta Tótha, bytom Ortášska 7/16, Nižná Hutka.
Uznesenie č. 02/01/16
Schválenie kúpy parcely č. 162 pod miestnou komunikáciou za cenu 1,- eur/m2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou parc. E KN
č. 162 – orná pôda o výmere 1500 m2, podiel 1/1, zapísanej na LV 965, katastrálne územie
Nižná Hutka, za sumu 1,- eur/m2 (slovom jedno euro za m2). Cena za celú nehnuteľnosť je
1500,- eur (slovom jednatisícpäťsto eur.)
Uznesenie č. 03/01/16
Podanie žiadosti z programu rozvoja vidieka na rekonštrukciu odvodňovacích kanálov
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu odvodňovacích kanálov.
Výška žiadaného finančného príspevku oprávnených výdavkov je 50 000 eur. Spoluúčasť obce
je 5%.
Uznesenie č. 04/01/16
Schválenie PHRo /Plánu hospodárskeho rozvoja obce/ 2016 - 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený PHRo na obdobie 2016 – 2022.
Uznesenie č. 05/01/16
Návrh plánu kontrolnej činnosti 03/2016-08/2016
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
obdobie 03/2016 – 08/2016.
Uznesenie č. 06/01/16
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2015.

Uznesenie č. 07/01/16
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Poslanci OZ schvaľujú predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2016.

25.4.2016
Uznesenie č. 01/02/16
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo
1.určuje
dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Nižná Hutka v rozsahu 2 hod. týždenne.
2. vyhlasuje
V súlade s § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 6.6.2016 na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Nižná Hutka.
3. ustanovuje
a/ spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Hutka v zmysle § 18a, ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejným
hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nižná Hutka.
b/náležitosti prihlášky:
- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný udaj,
- Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní,
- Profesijný životopis,
- Výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo jeho úradne overenú fotokópia,
- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v Obecnom
zastupiteľstve podľa zákona o ochrane osobných údajov.
4. určuje
a/ kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b/ termín ukončenia podávania prihlášok: 20.5.2016 do 12,00 hod.
c/ miesto a spôsob podávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi
musia kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad Nižná Hutka,
PSČ 040 18 s označením “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ!
5. volí
Komisiu v zložení:
Predseda: Ondrej Pancurák
Člen: Bc. Mária Pástorová
Člen: Marek Kováč
Pre otváranie obálok s došlými prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
Nižná Hutka a posúdenie ich úplnosti a správnosti v súlade s týmto uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Nižná Hutka.
Ukladá predsedovi komisie vypracovať zápisnicu z otvárania obálok, ktorá musí obsahovať
výrok o tom ktorí kandidáti splnili požadované podmienky a budú zaradení do výberového
konania.

Uznesenie č. 02/02/16
Schválenie VZN č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach

Uznesenie č. 03/02/16
Rekonštrukcia ulice
V roku 2016 sa zrealizuje rekonštrukcia ulice Ortášska od rod. domu č. 89 až po rod. dom č.
7. a ulica Urbárska podľa finančných možnosti.

Uznesenie č. 04/02/16
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu 27 ks svietidiel na VO v roku 2016.

Uznesenie č. 05/02/16
Žiadosť Boženy Kadukovej o kúpu par. č. 505/11 výmera 105 m2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj parcely LV 442 k. ú. Nižná Hutka č. 505/11 vo
výmere 105 m2 pre Boženu Kadukovú, Nižná Hutka, Ortášska 98.

6.6.2016
Uznesenie č. 01/03/16
Obecné zastupiteľstvo
v o l í v súlade s § 18a ods.1 a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov p. Ing. Ladislava Nyulasziho do funkcie hlavného kontrolóra
obce Nižná Hutka na funkčné obdobie od 1.7.2016 do 31.6.2022 s dňom nástupu do práce
1.7.2016.
Uznesením č.02/03/2016.
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov pre Hlavného kontrolóra obce p.: Ing. Ladislavovi Nyulaszimu
vo volebnom období končiacom 31.6.2022:
a) plat vo výške stanovenej výpočtom podľa § 18c ods.1 až 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) mesačnú odmenu podľa § 18c ods. 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 20 % určeného
platu.

Uznesenie č. 03/03/16
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižná Hutka.
Uznesenie č. 04/03/16
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 2015.
Uznesenie č. 05/03/16
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 17 808,56 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 17 808,56 eur.
Uznesenie č. 06/03/16
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2015.

20.9.2016
Uznesenie č. 01/04/16
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
09/2016 – 02/2017.
Uznesenie č. 02/04/16
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 04/02/16 zo dňa 25.4.2016
Uznesenie č. 03/04/16
Schválenie predaja časti pozemku č. p. 505/11 – Kaduková Božena
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Boženy Kadukovej Nižná Hutka, Ortášska 98
o odkúpenie časti obecného pozemku parcely registra „E“ č. p. 505/102 vedenej ako ostatná
plocha zapísanej na LV č. 442 k. ú. Nižná Hutka. Celková výmera je 195 m2 pričom záujem
o odkúpenie má iba časť s výmerou 105 m2.
Uznesenie č. 04/04/16
Schválenie predaja časti pozemku č. p. 512 – Hertneky Ladislav
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ladislava Hertnekyho a manž. Eleny Hertnekyovej,
Záhumnie 145, Nižná Hutka o odkúpenie časti parcely registra „E“ č. 512 k. ú. Nižná Hutka vo
výmere 60 m2. Poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasia s predajom časti parcely 512 vo
výmere 60 m2 priliehajúcich k p. č. 307/18 za cenu 25,56 eur/m2 za podmienok, že Ladislav
Hertneky si dá vyhotoviť geometrický plán na vlastné náklady.

Uznesenie č. 05/04/16
Schválenie predaja podielu pozemku č. p. 119 – Pástor Jaroslav
V súlade s § 9a ods. 8, písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

spoluvlastnícky podiel 6/32 z parcely KN č. 119 o výmere 316 m2, záhrada, evidovanom na
Okresnom úrade Košice okolie odbor katastrálny, katastrálne územie Nižná Hutka na LV č.
445.
Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:
Jaroslav Pástor, Hlavná 10/32, Nižná Hutka

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Nižná Hutka uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prevodu podielu
majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo spoluvlastníkovi na základe § 140
Občianskeho zákonníka.
Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 06/04/16
Poslanci Obecného zastupiteľstva neschvaľujú uzatvorenie zmluvy o prenájme pozemkov
vedených na LV 442 ako parcely KN registra „E“ prenájom časti parciel č. 506 prenajať
výmeru 74,9 m2 a parcelu č. 505/1 výmeru 78,7 m2 s MUDr. Jánom Švehlíkom, Nižná Hutka,
Urbárska 121.

10.10.2016
Uznesenie č. 01/05/16
Schválenie predaja nehnuteľného majetku kúpnej zmluvy Jaroslav Pástor
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu o prevode majetku.
Kupujúci je Jaroslav Pástor, Nižná Hutka, Hlavná 10/23 jedna sa o nehnuteľnosť zapísanú na
LV č. 445 par. č. 119 o výmere 316 m2 v podiele 6/32 k. ú. Nižná Hutka.
Uznesením č.02/05/2016.
Schválenie podania žiadosti o dotáciu „Protipovodňová ochrana“ – rekonštrukcia rigolov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond na
projekt „Rekonštrukcia dažďových kanalizačných žľabov v Nižnej Hutke“ na rok 2017.

Uznesenie č. 03/05/16
Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny.
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na SAŽP na projekt
„Sadbové úpravy verejného priestranstva obce Nižná Hutka“ na rok 2017.
Uznesenie č. 04/05/16
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výmenu ohrievača teplej vody a plynového sporáka
v KD.

12.12.2016
Uznesenie č. 01/06/16
Rozpočet na rok 2017-2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Hutka schvaľuje rozpočet na rok 2017. Celkový rozpočet
vrátane finančných operácií sa schvaľuje ako vyrovnaný.
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Hutka berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej
štruktúry na roky 2018 až 2019.
Uznesením č.02/06/2016.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019.
Uznesenie č. 03/06/16
Výročná správa 2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu za rok 2015.
Uznesenie č. 04/06/16
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dodatok správy audítora o overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou v zmysle zák. 540/2007 Z. z. §23 odsek 5.
Uznesenie č. 05/06/16
Smernica pre verejné obstarávanie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu pre verejné obstarávanie.

Uznesenie č. 06/06/16
Návrh smernice na odmeňovanie poslancov OZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili návrh smernice na odmeňovanie poslancov OZ
obce Nižná Hutka.
Uznesenie č. 07/06/16
Odmena starostke
Poslanci OZ schválili starostke obce za mesiac december 2016 zákonom stanovený plat
a navýšenie o 35%.

