
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli prijaté na riadnom 

zasadnutí dňa 09. 12. 2014 

 

Uznesenie č. 3   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa: 

a) schvaľuje v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Vyšná Myšľa, 

b) schvaľuje rozpočet Obce Vyšná Myšľa na rok 2015 podľa predlohy hlavných kategórií, 

c) berie na vedomie rozpočet Obce Vyšná Myšľa na roky 2016 a 2017, 

d) poveruje starostku obce podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1900 Zb. 

v znení ďalších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších zmien 

a doplnkov aktualizovať rozpočet: 

 presunom finančných prostriedkov podľa potreby v rámci platnej funkčnej 

a ekonomickej klasifikácie za podmienky dodržania vyrovnaného rozpočtu, 

 o nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 

na úrovni celkových príjmov a výdavkov, 

 o granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR a EÚ, 

 o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov, 

 o návratné zdroje financovania a ich splácanie, súvisiace s predfinancovaním 

investičných projektov podporených zo zdrojov EÚ, zo štátneho rozpočtu 

a štátneho fondu rozvoja bývania, 

e) ukladá povinnosť starostke obce podať informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu 

poslancom obecného zastupiteľstva na najbližšom rokovaní Obecného zastupiteľstva.  

 

a) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

b) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

c) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

d) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

e) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Vo Vyšnej Myšli, 09. 12. 2014 

 

         Paulína Guľášová 

            starostka obce 
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Uznesenie č. 4   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 

1/2014 o podmienkach chovu a držania psov. 

 

Za:   7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnej Myšli, 09. 12. 2014 

 

 

 

         Paulína Guľášová 

            starostka obce 
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Uznesenie č. 5   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 

2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Vyšná Myšľa. 

 

Za:   7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnej Myšli, 09. 12. 2014 

 

 

 

         Paulína Guľášová 

            starostka obce 


