Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
z 5. marca 2019
Prítomní:
Starosta obce: Marek Habina
Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová
Ing. Gabriel Budai
Peter Leščinský
Mária Majcherová (po 5. bode programu)
Vladimír Oberle
Bc. Zuzana Petrášová
Gabriel Strassburger
Neprítomní:
Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
5. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021
6. Prerokovanie a schválenie Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice vo
Vyšnej Myšli
7. Delegovanie poslanca OZ za člena Rady školy pri Materskej škole Vyšná Myšľa
8. Štatút Obecnej knižnice vo Vyšnej Myšli – prerokovanie a schválenie – bod doplnený na
rokovaní OZ
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – prerokovanie a schválenie – bod doplnený na
rokovaní OZ
10. Rôzne (kontrolná skupina obce na vykonávanie kontrol požiarnej ochrany v domoch – 2
osoby; inventarizačná vyraďovacia komisia; webstránka obce; 2 % dane občianskym
združeniam; vyraďovacia komisia pre obecnú knižnicu – 3-členná; brigáda 9. 3. 2019;...)
11. Záver

Doplnenie bodu do programu:
Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu body: 8. Štatút Obecnej
knižnice vo Vyšnej Myšli – prerokovanie a schválenie; 9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2019 – prerokovanie a schválenie.
BOD 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných
oboznámil s bodmi programu zasadnutia a doplnenými bodmi.
Hlasovanie o programe: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce uviedol, že prijaté uznesenia boli splnené alebo sa realizujú priebežne. Na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli schválené tieto uznesenia: uznesenie
č. 7 – prenájom nebytových priestorov v bývalej základnej škole spoločnosti Oberle, s. r. o. –
zmluva o prenájme bola uzavretá, spoločnosť Oberle, s. r. o., začala priestory využívať;
uznesenie č. 8 – prenájom nebytových priestorov v bývalej základnej škole p. Milanovi
Elšíkovi – zmluva o prenájme bola uzavretá, p. Elšík priestory využíva ako ateliér; uznesenie
č. 9 – plán obnovy obecného vodovodu – napĺňa sa priebežne.
BOD 4 – Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
Starosta obce informoval prítomných o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na
rok 2019 pre občianske združenia fungujúce v obci. Išlo o tri žiadosti: žiadosť Bežeckého
klubu obce Vyšná Myšľa o sumu 950 eur, žiadosť Sasanky o sumu 1 680 eur a žiadosť
Futbalového klubu Vyšná Myšľa o sumu 3 000 eur. Starosta oboznámil prítomných so znením

týchto žiadostí, poslanci si žiadosti prezreli. Starosta obce nechal poslancov o týchto
žiadostiach hlasovať.
Uznesenie č. 10 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
na r. 2019 na základe predložených žiadostí:
-

občianskemu združeniu Bežecký klub obce Vyšná Myšľa v sume 950,- EUR,

-

občianskemu združeniu Sasanka v sume 1 680,- EUR,

-

občianskemu združeniu FK Vyšná Myšľa v sume 3 000,- EUR.

Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Starosta obce informoval prítomných o žiadostiach na financovanie podujatí Návšteva
Mikuláša (organizované Obecnou radou mládeže vo Vyšnej Myšli) a Detský letný tábor
(organizované hnutím eRko fungujúcim v obci). Poslanci sa oboznámili so znením žiadostí a
starosta obce ich nechal o týchto žiadostiach hlasovať.
Uznesenie č. 11 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje financovanie podujatí:
-

Návšteva Mikuláša,

-

Detský letný tábor

finančným príspevkom v sume:
-

Návšteva Mikuláša 150,- EUR,

-

Detský letný tábor 150,- EUR.

Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 5 – Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021
Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021, s ktorým sa poslanci
oboznámili už pred zasadnutím obecného zastupiteľstva (bol im zaslaný dopredu). Na

zasadnutí si poslanci prešli jednotlivé body rozpočtu a položili zopár otázok na objasnenie
návrhu. Po krátkej diskusii starosta nechal poslancov hlasovať o jednotlivých bodoch
uznesenia č. 12.
Uznesenie č. 12 k bodu 5
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 2019 podľa predlohy hlavných
kategórií,
c) berie na vedomie rozpočet Obce Vyšná Myšľa na roky 2020 a 2021,
d) poveruje starostu 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 starostovi obce podať informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu
poslancom

obecného

zastupiteľstva.

Hlasovanie:
a) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
b) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
c) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
d) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0

zastupiteľstva

na

najbližšom

rokovaní

Obecného

e) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
BOD 6 – Prerokovanie a schválenie Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice
vo Vyšnej Myšli
Pred prerokovaním tohto bodu a hlasovaním o ňom sa k zasadnutiu obecného zastupiteľstva
pridala poslankyňa Mária Majcherová a počet hlasujúcich poslancov sa zvýšil na 7. Starosta
obce v krátkosti oboznámil poslancov s Knižničným a výpožičným poriadkom Obecnej
knižnice vo Vyšnej Myšli, ktorý bolo potrebné schváliť.
Po krátkej diskusii poslanci schválili tento poriadok. Starosta obce nechal poslancov o tomto
poriadku hlasovať.
Uznesenie č. 13 k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Knižničný a výpožičný poriadok
Obecnej knižnice vo Vyšnej Myšli.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 7 – Delegovanie poslanca OZ za člena Rady školy pri Materskej škole Vyšná Myšľa
Po skončení funkčného obdobia poslankyne sa bývalá členka Rady školy pri Materskej škole
Vyšná Myšľa vzdala aj tejto funkcie. Úlohou poslancov obecného zastupiteľstva bolo vybrať
spomedzi seba a schváliť nového člena tejto rady školy. Po diskusii sa poslanci zhodli, že
členom tejto rady sa stane poslankyňa Mária Majcherová, ktorá s tým súhlasila. Starosta obce
nechal poslancov o tomto delegovaní hlasovať.
Uznesenie č. 14 k bodu 7
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje za člena Rady školy pri Materskej škole
vo Vyšnej Myšli poslankyňu Máriu Majcherovú.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Majcherová)

BOD 8 – Štatút Obecnej knižnice vo Vyšnej Myšli – prerokovanie a schválenie – bod
doplnený na rokovaní OZ
Starosta obce oboznámil poslancov so Štatútom Obecnej knižnice vo Vyšnej Myšli, ktorý bol
vytvorený v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, ktorá našu obecnú
knižnicu zastrešuje, a ktorý bolo potrebné schváliť.
Po krátkej diskusii poslanci schválili tento štatút. Starosta obce nechal poslancov o tomto
štatúte hlasovať.
Uznesenie č. 15 k bodu 8
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Štatút Obecnej knižnice vo Vyšnej
Myšli.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 9 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – prerokovanie a schválenie – bod
doplnený na rokovaní OZ
Starosta obce informoval prítomných o Pláne kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, ktorý
obecnému zastupiteľstvu na prediskutovanie a schválenie predložil hlavný kontrolór obce. Po
preštudovaní a krátkej diskusii poslanci schválili tento plán. Starosta obce nechal poslancov
o tomto pláne hlasovať.
Uznesenie č. 16 k bodu 9
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2019.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 10 – Rôzne (kontrolná skupina obce na vykonávanie kontrol požiarnej ochrany
v domoch – 2 osoby; inventarizačná vyraďovacia komisia; webstránka obce; 2 % dane

občianskym združeniam; vyraďovacia komisia pre obecnú knižnicu – 3-členná; brigáda 9. 3.
2019;...)
Starosta obce informoval prítomných o dvoch komisiách, ich úlohách a fungovaní v obci. Do
týchto komisií bolo potrebné vybrať a schváliť predsedov a členov.
Prvou komisiou je inventarizačná vyraďovacia komisia, v ktorej predsedníčkou je Jolana
Maščáková a jednou členkou Mariana Zajacová. Úlohou tejto komisie je rozhodovať o
spravovaní inventáru obecného úradu. Poslanci zvolili za ďalšieho člena tejto komisie
poslanca Gabriela Strassburgera, ktorý s tým súhlasil. Starosta obce nechal poslancov o tomto
zložení komisie hlasovať.
Uznesenie č. 17 k bodu 10
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje inventarizačnú vyraďovaciu komisiu
v zložení:


Jolana Maščáková - predseda,



Gabriel Strassburger - člen,



Mariana Zajacová - člen.

Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Strassburger)
Druhou komisiou je vyraďovacia komisia pre obecnú knižnicu, ktorej úlohou je rozhodovať o
spravovaní inventáru obecnej knižnice. Poslanci zvolili za predsedníčku tejto komisie
riaditeľku miestnej materskej školy Martu Bačovú a za členov tejto komisie Marcelu
Bokorovú a Libora Sokoliho. Starosta obce nechal poslancov o tomto zložení komisie
hlasovať.
Uznesenie č. 18 k bodu 10
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje vyraďovaciu komisiu pre Obecnú
knižnicu v zložení:


Marta Bačová - predseda,



Marcela Bokorová - člen,



Libor Sokoli - člen.

Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Bokorová)
Starosta obce informoval prítomných o kontrolnej skupine obce na vykonávanie kontrol
požiarnej ochrany v domoch, ktorej úlohou je kontrolovať požiarnu ochranu v domoch obce.
Táto skupina sa skladá z dvoch členov a poslanci zvolili za členov tejto skupiny Petra
Leščinského a Petra Repáka. Starosta obce nechal poslancov o tomto zložení kontrolnej
skupiny hlasovať.
Uznesenie č. 19 k bodu 10
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa určuje kontrolnú skupinu obce na vykonávanie
kontrol požiarnej ochrany v domoch v zložení:


Peter Leščinský - člen,



Peter Repák - člen.

Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Leščinský)
Starosta obce informoval prítomných o webstránke obce, jej fungovaní a obnovení a o stránke
obce na Facebooku a jej spravovaní. Oboznámil poslancov aj s možnosťou darovania 2 %
z dane občianskym združeniam fungujúcim v obci. Poprosil poslancov, aby oslovili ľudí na
darovanie 2 % týmto združeniam. Ďalej poslancov informoval o vydarených akciách
uplynulých dní – o obecnom výlete na Slanský hrad a o otvorení knižnice.
Starosta obce pozval poslancov na brigádu súvisiacu so skrášľovaním okolia obce, ktorá sa
uskutoční 9. marca 2019 v okolí príjazdovej cesty do obce a na cintoríne.
Poslankyňa Marcela Bokorová oboznámila prítomných so zhoršujúcim sa stavom klubu
Betánia, ktorý sa nachádza v priestoroch obecného úradu a v ktorom sa stretávajú deti na
eRko stretkách, a informovala sa o už skôr ponúkanej možnosti presunúť sa do voľnej
miestnosti v budove bývalej základnej školy. Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na tom, že
presun detských stretiek bude najlepším riešením.

BOD 11 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová

.......................................................................

Marek Habina, starosta obce

.......................................................................

