Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
z 11. decembra 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. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020.
5. Prerokovanie a schválenie VZN obce č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšná Myšľa.
6. Prerokovanie a schválenie VZN obce č. 3/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb na území obce Vyšná Myšľa – bod vypustený a nahradený bodom Rozpočtové
opatrenie č. 5/2019 – podanie informácie.
7. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022.
8. Podanie informácie o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému uzavretiu
nájomných zmlúv pre 6 b. j.
9. Schválenie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
10. Prerokovanie platu starostu obce – bod doplnený poslancami na rokovaní OZ.
11. Rôzne.
12. Záver.

Vypustenie a doplnenie bodov do programu:
Pred otvorením zasadnutia starosta obce vypustil z programu pôvodný bod 6. Prerokovanie
a schválenie VZN obce č. 3/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb na území
obce Vyšná Myšľa a poslanci obce doplnili do programu bod 10. Prerokovanie platu starostu
obce.
BOD 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných
oboznámil s bodmi programu zasadnutia.
Hlasovanie o programe: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú.
Hlasovanie: Za – 7
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. 31 – navýšenie úverového limitu Komunál univerzálneho úveru poskytnutého
Prima bankou Slovensko – navýšenie bolo schválené; uznesenie č. 32 – rozpočtové opatrenie
č. 4/2019 – bolo naplnené; uznesenie č. 33 – zmena organizačnej štruktúry obce Vyšná Myšľa
– od 1. januára 2020 bude mať obec správcu obecných budov a cintorína; uznesenie č. 34 –
prerokovanie obstarania motorového vozidla – auto je obstarané a využíva sa.
BOD 4 – Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
Starosta obce informoval prítomných o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na
rok 2020 pre občianske združenia fungujúce v obci. Išlo o dve žiadosti: žiadosť Bežeckého
klubu obce Vyšná Myšľa o sumu 1 050 eur, žiadosť OZ Sasanka o sumu 1 810 eur. Starosta

oboznámil prítomných so znením týchto žiadostí, poslanci si žiadosti prezreli. Starosta obce
nechal poslancov o týchto žiadostiach hlasovať.
Uznesenie č. 35 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
r. 2020 na základe predložených žiadostí:
-

občianskemu združeniu Bežecký klub obce Vyšná Myšľa v sume 1 050,- EUR,

-

občianskemu združeniu Sasanka v sume 1 810,- EUR.

Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 5 – Prerokovanie a schválenie VZN obce č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšná Myšľa
Starosta obce oboznámil poslancov s hlavnými zmenami týkajúcimi sa výberu daní na území
obce Vyšná Myšľa. Ide o zvýšenie ročnej sadzby daní za pozemky, zvýšenie daní za stavby
a najmä o zvýšenie poplatku za odpad. Starosta navrhol zvýšenie ročnej sadzby
pri pozemkoch na 1,10 % okrem záhrad, pri ktorých navrhol zvýšenie na 0,9 %, a zvýšenie
dane stavieb na bývanie na 0,10 €/m2 a ostatných stavieb na 0,33 €/m2. Ďalej navrhol
zvýšenie poplatku za odpad na 22,- eur ročne.
Poslanci prepočítali rozdiely v daniach pred a po zvýšení, oboznámili sa so zvyšovaním cien
za odvoz odpadu a viedli dlhú diskusiu o daniach a napokon sa rozhodli, že ročnú sadzbu
pri zastavaných plochách a nádvoriach zvýšia len na 0,9 %. Pri ostatných daniach súhlasili
s návrhmi starostu. Starosta obce nechal poslancov o VZN obce č. 2/2019 hlasovať.
Uznesenie č. 36 k bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Vyšná Myšľa.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 1 (Budai)
Zdržal sa – 1 (Leščinský)

BOD 6 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – podanie informácie
Starosta obce predostrel poslancom Rozpočtové opatrenie č. 5/2019, ktoré sa týkalo presunov
v rozpočte spojených s financovaním obecného auta. Poslanci teda schvaľovali aj obstaranie
motorového vozidla formou úveru.
Uznesenie č. 37 k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie
č. 5/2019.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 38 k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa:
a) ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 34/2019 zo dňa 11.11.2019: „Obecné
zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje obstaranie osobného motorového vozidla
pre obec Vyšná Myšľa.“;
b) schvaľuje obstaranie osobného motorového vozidla pre obec Vyšná Myšľa formou
úveru poskytnutého spoločnosťou VÚB Leasing, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820
05 Bratislava, IČO 31318045.
Hlasovanie: a) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
b) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
BOD 7 – Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022
Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022, s ktorým sa poslanci
oboznámili už pred zasadnutím obecného zastupiteľstva (bol im zaslaný dopredu).
Hlavný kontrolór obce Ing. Petrik oboznámil prítomných so znením stanoviska hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce. Na zasadnutí si poslanci prešli jednotlivé body rozpočtu,
najmä presuny v rozpočte a vyššie sumy v rozpočte, ktoré súvisia s projektmi obce, a položili
zopár otázok na objasnenie návrhu. Po krátkej diskusii starosta nechal poslancov hlasovať
o jednotlivých bodoch uznesenia č. 39.

Uznesenie č. 39 k bodu 7
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 2020 podľa predlohy hlavných kategórií,
c) berie na vedomie rozpočet obce Vyšná Myšľa na roky 2021 a 2022,
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 na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
a) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Budai)
b) Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Budai)
c) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
d) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
e) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
BOD 8 – Podanie informácie o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému
uzavretiu nájomných zmlúv pre 6 b. j.
Starosta obce oboznámil poslancov so stanoviskom Komisie investičnej a bytovej
k opätovnému uzavretiu nájomných zmlúv pre bytovku. Keďže nenastali žiadne zmeny a nie

sú žiadne problémy, komisia schválila opätovný prenájom bytov pre doterajších nájomcov.
Poslanci vzali toto stanovisko na vedomie.
Uznesenie č. 40 k bodu 8
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie stanovisko Komisie investičnej
a bytovej k opätovnému uzavretiu zmlúv o nájme bytu v bytovom dome „Nadstavba objektu ZŠ
na 6 b. j.“, Hlavná 113, Vyšná Myšľa, zo dňa 11.12.2019.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 9 – Schválenie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
Komisia prerokovala aj poradovník čakateľov na nájomné byty, ktorý predostrela obecnému
zastupiteľstvu na schválenie.
Uznesenie č. 41 k bodu 9
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Poradovník žiadateľov o nájomný byt v
„Nadstavbe objektu ZŠ na 6 b. j.“ vo Vyšnej Myšli, ktorý zostavila Komisia investičná
a bytová dňa 11.12.2019.
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 10 – Prerokovanie platu starostu obce
Niektorí poslanci predostreli obecnému zastupiteľstvu návrh na zvýšenie platu starostu obce.
Poslanci viedli o tomto návrhu diskusiu, v ktorej dospeli k názoru, že starosta je pre obec
prínosom cez organizovanie rôznych akcií, cez projekty, ktoré podáva a doťahuje, a preto si
vyšší plat zaslúži, ale na zvýšenie platu je ešte priskoro. Poslanci sa dohodli, že tomuto bodu
sa budú venovať na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve v marci.

BOD 11 – Rôzne
Poslanci diskutovali o stave v materskej škole, kde stále chýba riaditeľka. Ďalej hovorili
o zbieraní 2 % pre materskú školu, keďže chýba osoba, ktorá by sa na to podujala.
Starosta informoval poslancov o nových bedniach, ktoré má už obec k dispozícii, a tiež
o nadchádzajúcich akciách v obci.
BOD 12 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová

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

Marek Habina, starosta obce

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

