
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

z 11. novembra 2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová  

Ing. Gabriel Budai 

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Vladimír Oberle (po 3. bode programu) 

Bc. Zuzana Petrášová  

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

Neprítomní: 

Poslanec: Gabriel Strassburger 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Navýšenie úverového limitu Komunál univerzálneho úveru poskytnutého Prima bankou 

Slovensko – prerokovanie a schválenie. 

5. Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitný dom Vyšná Myšľa – prerokovanie 

financovania projektovej dokumentácie. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – prerokovanie a schválenie. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Doplnenie bodov do programu: 

Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu tieto body: 7. Zmena 

organizačnej štruktúry obce Vyšná Myšľa (správca obecných budov a cintorína); 

8. Prerokovanie obstarania osobného automobilu; 9. Zriadenie Kultúrnej komisie OZ – voľba 

predsedu a členov. 

 

 



BOD 1 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných 

oboznámil s bodmi programu zasadnutia a doplnenými bodmi. 

 

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. 27 – uzatvorenie zmluvy o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb s obcou 

Valaliky – zmluva bola uzavretá; uznesenie č. 28 – rozpočtové opatrenie č. 3/2019  – bolo 

schválené a realizované; uznesenia č. 29 a 30 – oznámenie o zmene úradných hodín obecného 

úradu; dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Vyšná Myšľa – zmena 

úradných hodín bola zavedená. 

 

BOD 4 – Navýšenie úverového limitu Komunál univerzálneho úveru poskytnutého Prima 

bankou Slovensko – prerokovanie a schválenie. 

Starosta obce opäť predostrel poslancom ponuku z banky, ktorá by pri navýšení sumy úveru, 

poskytla našej obci nižší úrok, s tým, že kvôli projektu komunitného domu bude potrebné 

navýšenie sumy úveru. Poslanci o tejto ponuke diskutovali a rozhodli o schválení navýšenia 

sumy o 50 000 €. 

 

Uznesenie č. 31 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál 



(ďalej len „úver“) o sumu 50 000,00 EUR na celkovú výšku úveru 150 000,00 EUR 

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

Slovenská republika, IČO: 31575951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 – Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitný dom Vyšná Myšľa – prerokovanie 

financovania projektovej dokumentácie. 

Starosta obce oboznámil prítomných so zmenami v projekte komunitného domu. Bolo 

potrebné nanovo vypracovať projekt, keďže doterajší nebol vypracovaný ako rekonštrukcia. 

Okrem toho boli poslanci oboznámení aj so spôsobom financovania tohto projektu. 

 

BOD 6 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – prerokovanie a schválenie. 

Starosta obce predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 4/2019, ktoré sa týka úprav 

v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu na základe vyberania nedoplatkov 

a financovania projektu komunitného domu. 

Poslanci krátko diskutovali o predloženom opatrení a hlasovali o ňom. 

 

Uznesenie č. 32 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2019. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 7 – Zmena organizačnej štruktúry obce Vyšná Myšľa (správca obecných budov 

a cintorína). 

Starosta obce predložil prítomným návrh na zmenu organizačnej štruktúry obce tak, aby obec 

mala správcu obecných budov a cintorína, keďže spravovanie budov a úprava cintorína si 



vyžadujú viac času a práce. Poslanci diskutovali o schválení tejto organizačnej zmeny 

a starosta ich nechal hlasovať o jej schválení. 

 

Uznesenie č. 33 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry Obce Vyšná 

Myšľa. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 8 – Prerokovanie obstarania osobného automobilu. 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na obstaranie osobného automobilu pre obec, 

keďže musí často vybavovať veci mimo obce a chodiť na rôzne zasadnutia. Osobný 

automobil je preto potrebný a bude sa dať tiež využiť pri rôznych akciách obce. Poslanci 

diskutovali o tomto návrhu a hlasovali zaň. 

 

Uznesenie č. 34 k bodu 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje obstaranie osobného motorového vozidla 

pre Obec Vyšná Myšľa. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 9 – Zriadenie Kultúrnej komisie OZ – voľba predsedu a členov. 

Starosta obce predostrel poslancom návrh na zriadenie kultúrnej komisie. Poslanci o tomto 

návrhu diskutovali a napokon sa rozhodli, že zatiaľ kultúrnu komisiu nezriadia, pretože 

nevedeli vybrať jej členov a predsedu. 

 

BOD 10 – Rôzne. 

Starosta oboznámil prítomných s projektmi, ktoré sa plánujú v obci – oprava šatní na ihrisku, 

vyhliadka v lese a ekoprojekt Včelia cesta. Ďalej oznámil poslancom, že sa chystá úprava 

cintorína a oprava kríža, a tiež je stále v pláne zriadiť ČOV pre bytovku. Starosta oboznámil 



poslancov s využitím veľkého kontajnera na zber odpadu a so zmenami v zbere odpadu 

po dodaní nálepiek na KUKA nádoby. 

Starosta napokon oboznámil poslancov sa nadchádzajúcimi akciami, kde ich pozval –

rozsvietenie a požehnanie obecného adventného venca 30. 11. 2019, silvestrovský ples 31. 12. 

2019. Poslancom bola predostretá aj akcia s názvom Vianočné trhy, ktorá sa uskutoční 7. 12. 

2019. 

 

BOD 11 – Záver. 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a oznámil, že ďalšie zasadnutie 

bude 11. 12. 2019. 

 

Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová  ....................................................................... 

 

Marek Habina, starosta obce  ....................................................................... 

 


