Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
z 24. septembra 2019
Prítomní:
Starosta obce: Marek Habina
Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová
Ing. Gabriel Budai
Peter Leščinský
Mária Majcherová
Vladimír Oberle
Bc. Zuzana Petrášová
Gabriel Strassburger
Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4. Uzatvorenie zmluvy o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb s Obcou Valaliky –
prerokovanie a schválenie.
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – prerokovanie a schválenie.
6. Oznámenie o zmene úradných hodín obecného úradu – podanie informácie.
7. Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Vyšná Myšľa – prerokovanie
a schválenie.
8. Rôzne.
9. Záver.

Doplnenie bodu do programu:
Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu bod, ktorý sa týka ponuky
z banky k municipálnemu úveru: 8. Ponuka k municipálnemu úveru univerzál.

BOD 1
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných
oboznámil s bodmi programu zasadnutia a doplneným bodom.
Hlasovanie o programe: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 2
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú.
Hlasovanie: Za – 7
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: uznesenia
č. 20 – 23 – prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 – účet bol
schválený, suma z rezervného fondu bude použitá; uznesenia č. 24 – 25 – rozpočtové
opatrenia č. 1/2019 a 2/2019 – boli schválené a realizované; uznesenie č. 26 – 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 – realizuje sa priebežne.
BOD 4 – Uzatvorenie zmluvy o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb s Obcou
Valaliky – prerokovanie a schválenie.
Starosta obce oboznámil prítomných so zmluvou o vykonávaní činností v oblasti sociálnych
služieb s obcou Valaliky, teda obec Valaliky nám poskytne službu vypracovania posudkov pri
prijímaní starších občanov našej obce do domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov.
Poslanci prerokovali túto zmluvu, a keďže obec Valaliky nám túto službu už poskytuje
a funguje to dobre, rozhodli sa schváliť ju. Starosta obce nechal poslancov uznesení
o schválení zmluvy s obcou Valaliky.

Uznesenie č. 27 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje uzatvorenie zmluvy o vykonávaní činností
v oblasti sociálnych služieb s Obcou Valaliky predmetom, ktorej je záväzok Obce Valaliky
odplatne zabezpečovať pre Obec Vyšná Myšľa administratívnu agendu v rozsahu prípravy
podkladov v súvislosti s plnením úloh obce podľa zákona o sociálnych službách.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 5 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – prerokovanie a schválenie.
Starosta obce predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 3/2019, ktoré sa týka úprav
v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu na základe poplatkov za vývoz odpadov.
Poslanci krátko diskutovali o predloženom opatrení a hlasovali o ňom.
Uznesenie č. 28 k bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2019.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 6 – Oznámenie o zmene úradných hodín obecného úradu – podanie informácie.
Starosta obce predostrel poslancom návrh na zmenu úradných hodín obecného úradu.
Navrhol, aby sa úradné hodiny pre styk s verejnosťou v stredu predĺžili do 18:00 kvôli
pracujúcim občanom.
Po prerokovaní zmeny v úradných hodinách poslanci vzali na vedomie toto uznesenie.
Uznesenie č. 29 k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Oznámenie o zmene úradných
hodín obecného úradu vo Vyšnej Myšli.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0

Zdržal sa – 0
BOD 7 – Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Vyšná Myšľa –
prerokovanie a schválenie.
Starosta obce predložil poslancom Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce
Vyšná Myšľa, ktorý súvisí so zmenou úradných hodín obecného úradu. Na základe tejto
zmeny došlo aj k zmene pracovného času zamestnancov obce.
Poslanci sa oboznámili s týmto dodatkom a starosta nechal hlasovať o jeho schválení.
Uznesenie č. 30 k bodu 7
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku
obce Vyšná Myšľa.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 8 – Ponuka k municipálnemu úveru univerzál.
Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou z banky, ktorá by pri navýšení sumy úveru,
poskytla našej obci nižší úrok. Poslanci o tejto ponuke diskutovali a napokon rozhodli, že
o nej budú hlasovať na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve po lepšom preštudovaní tejto
ponuky.
BOD 9 – Rôzne.
Starosta oboznámil prítomných s projektmi, ktoré sa plánujú v obci – oprava šatní na ihrisku,
komunitný dom z požiarnej zbrojnice (vypracovaný druhý projekt), zateplenie obecného
úradu (čas realizácie projektu by mal byť oznámený v októbri). Ďalej oznámil poslancom, že
sa uskutoční výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ a výmena niektorých vodomerov v
obci. Starosta oboznámil poslancov s nálepkami na KUKA nádoby, podľa ktorých sa určí
presný počet týchto nádob, so sťažnosťami podávanými na porušovanie prevádzkového
poriadku multifunkčného ihriska a s úpravou cintorína a jeho okolia.
Starosta napokon oboznámil poslancov sa nadchádzajúcimi akciami, kde ich pozval – úcta
k starším 6. 10. 2019, rozsvietenie a požehnanie obecného adventného venca 30. 11. 2019.

Poslancom predostrel aj návrh na vytvorenie kultúrnej komisie pre Dni obce Vyšná Myšľa
2020.
BOD 10 – Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová
Marek Habina, starosta obce
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