Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
z 29. januára 2020
Prítomní:
Starosta obce: Marek Habina
Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová
Peter Leščinský
Mária Majcherová
Vladimír Oberle
Gabriel Strassburger
Neprítomní:
Poslanci: Ing. Gabriel Budai, Bc. Zuzana Petrášová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4. Prerokovanie ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Vyšná Myšľa
parc. č. 346.
5. Záver.
BOD 1
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných
oboznámil s bodmi programu zasadnutia.
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. 35 – žiadosti o poskytnutie dotácií – schválené, realizujú sa; uznesenie č. 36 – 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 – VZN bolo schválené
a realizuje sa; uznesenie č. 37 – rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – poslanci vzali na vedomie;
uznesenie č. 38 – financovanie osobného motorového vozidla obce – bolo schválené
a realizuje sa; uznesenie č. 39 – prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2020 –
2022 – návrh rozpočtu bol schválený; uznesenie č. 40 – podanie informácie o stanovisku
Komisie investičnej a bytovej k opätovnému uzavretiu nájomných zmlúv pre 6 b. j. – bolo
splnené, nájomné zmluvy boli opätovne uzavreté; uznesenie č. 41 – schválenie poradovníka
žiadateľov o pridelenie nájomného bytu – poradovník bol schválený.
BOD 4 – Prerokovanie ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Vyšná
Myšľa parc. č. 346
Starosta obce predostrel poslancom ponuku pani Ireny Balogovej, ktorá sa rozhodla darovať
obci nehnuteľnosť v k. ú. Vyšná Myšľa parc. č. 346 – ide o pozemok nad parkom. Obec sa
s pani Balogovou dohodla na darovacej zmluve, ktorej podpis je potrebné schváliť poslancami
na obecnom zastupiteľstve.
Starosta obce uviedol, že bol osobne pozvať pani Irenu Balogovú, aby sa zúčastnila obecného
zastupiteľstva, na ktorom sa má schvaľovať podpis darovacej zmluvy a pani Balogová
uviedla, že jej účasť na zastupiteľstve nie je potrebná.
Poslanci o tejto ponuke diskutovali a rozhodli o schválení podpisu darovacej zmluvy.
Uznesenie č. 42 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje podpis Darovacej zmluvy, ktorou darca:
Irena Balogová, bytom Vyšná Myšľa, Hlavná 64/45
daruje
obdarovanému: Obec Vyšná Myšľa

nehnuteľnosť v k. ú. Vyšná Myšľa vedenú na LV č. 158 ako parcela registra „E“ orná pôda
parc. č. 346 o výmere 465 m2.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 5 – Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová
Marek Habina, starosta obce
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