Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
z 25. júna 2019
Prítomní:
Starosta obce: Marek Habina
Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová
Peter Leščinský
Mária Majcherová
Vladimír Oberle
Bc. Zuzana Petrášová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik
Neprítomní:
Poslanci: Ing. Gabriel Budai
Gabriel Strassburger

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4. Záverečný účet obce za rok 2018 – prerokovanie a schválenie.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – podanie informácie.
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – prerokovanie a schválenie.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených
so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Vyšná
Myšľa – prerokovanie a schválenie.
8. Rôzne.
9. Záver.

BOD 1
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných
oboznámil s bodmi programu zasadnutia a doplneným bodom.
Hlasovanie o programe: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0

BOD 2
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0

BOD 3
Starosta obce uviedol, že prijaté uznesenia boli splnené alebo sa realizujú priebežne. Na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli schválené tieto uznesenia: uznesenie
č. 10 – žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre občianske združenia
v obci – dotácia bola poskytnutá, uznesenie č. 11 – žiadosti o financovanie podujatí v obci –
realizuje sa priebežne, uznesenie č. 12 – Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 – realizuje
sa priebežne, uznesenie č. 13 – Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Vyšnej
Myšli – knižnica je otvorená a riadi sa týmto poriadkom, uznesenie č. 14 – delegovanie
poslanca OZ za člena Rady školy pri Materskej škole Vyšná Myšľa – realizuje sa priebežne,
uznesenie č. 15 – Štatút Obecnej knižnice vo Vyšnej Myšli – knižnica je otvorená a riadi sa
týmto štatútom, uznesenie č. 16 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, uznesenie č. 17 –
inventarizačná vyraďovacia komisia, uznesenie č. 18 – vyraďovacia komisia pre obecnú
knižnicu, uznesenie č. 19 – kontrolná skupina obce na vykonávanie kontrol požiarnej ochrany
v domoch – realizujú sa priebežne.
BOD 4 – Záverečný účet obce za rok 2018 – prerokovanie a schválenie
Starosta obce oboznámil prítomných so Záverečným účtom obce za rok 2018, s prebytkom
rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a jeho použitím a s použitím prostriedkov rezervného
fondu na kapitálové výdavky projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD.

Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných so svojím stanoviskom k Záverečnému účtu
obce za rok 2018 a vyjadril sa, že ho odporúča schváliť bez výhrad.
Poslanci prerokovali Záverečný účet obce za rok 2018, položili niekoľko otázok na jeho
objasnenie aj objasnenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu
rezervného fondu a po diskusii so starostom a s hlavným kontrolórom sa rozhodli schváliť
uznesenia týkajúce sa Záverečného účtu obce za rok 2018. Starosta obce nechal poslancov
hlasovať o týchto uzneseniach.
Uznesenie č. 20 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu za rok 2018.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 21 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Záverečný účet obce Vyšná Myšľa za rok
2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 22 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu v sume 64 796,37 EUR.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 23 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu
obce vo výške 49 120,00 EUR na kapitálové výdavky projektu Zníženie energetickej
náročnosti budovy OcÚ a KD v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 5 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – podanie informácie
Starosta obce predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, ktoré sa týka menších
vykonaných úprav v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu. Toto opatrenie berú
poslanci na vedomie.
Poslanci krátko diskutovali o predloženom opatrení a hlasovali o jeho vzatí ho na vedomie.
Uznesenie č. 24 k bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 6 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – prerokovanie a schválenie
Starosta obce predostrel poslancom Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktoré sa týka väčších
úprav v príjmovej aj výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a v príjmových
finančných operáciách. Toto opatrenie poslanci prerokúvajú a schvaľujú.
Po vysvetlení niektorých bodov rozpočtového opatrenia starostom a po krátkej diskusii sa
poslanci rozhodli schváliť toto opatrenie. Starosta obce nechal poslancov o tomto opatrení
hlasovať.
Uznesenie č. 25 k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.

Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 7 – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Vyšná Myšľa –
prerokovanie a schválenie
Starosta obce predložil poslancom Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019, ktoré sa
týka určenia výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach. Poslanci
sa oboznámili s týmto nariadením, položili niekoľko otázok na objasnenie a po krátkej
diskusii ich starosta nechal hlasovať o jeho schválení.
Uznesenie č. 26 k bodu 7
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Vyšná Myšľa.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 8 – Rôzne
Starosta obce poďakoval poslancom za pomoc na akcii pri Močidle, ktorá mala úspech.
Oboznámil prítomných s opravami vykonanými v obci – opravená cesta na odbočke na
Dimečky, opravený mostík pri Močidle a tiež niekoľko úprav na skrášlenie prostredia pri
Močidle. Ďalej oboznámil poslancov so zasadaním vlády v regióne a s možnosťou predostrieť
projekty na získanie financií pre obec a tiež s výmenou ležadiel a stoličiek v materskej škole.
Starosta pozval poslancov na Dni regiónu, ktoré sa uskutočnia posledný júnový víkend v
Skároši.

Poslanci

diskutovali

o obecnom

vodovode

a kosení

trávnikov

v obci,

o akciách

nadchádzajúceho obdobia, ale aj o Dňoch obce, ktoré sa plánujú v roku 2020. Predostreli prvé
postrehy a návrhy k tejto akcii.
BOD 9 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová

Marek Habina, starosta obce
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