
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

z 24. júna 2020 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová  

Ing. Gabriel Budai 

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Bc. Zuzana Petrášová 

Vladimír Oberle (prítomný po 6. bode programu) 

Občania: Ladislav Drotár 

Neprítomní: 

Poslanci: Gabriel Strassburger 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – podanie informácie. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – prerokovanie a schválenie. 

6. Žiadosť o odpustenie nájmu – prevádzka „Holičstvo – kaderníctvo“ Jaroslava Nosáľová. 

7. Obstaranie traktorovej kosačky – prerokovanie. 

8. Prerokovanie ponuky na rozšírenie rozhlasového vedenia na ulici Severná. 

9. Obstaranie multifunkčného zariadenia – prerokovanie. 

10. Prenájom poľnohospodárskych pozemkov (PD Bohdanovce, družstvo, IČO: 43954286). 

11. Rôzne. 

12. 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: 

uznesenia č. 43, 44, 45 – Záverečný účet obce za rok 2019 – bol schválený; uznesenie č. 46 – 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – splnené; uznesenie č. 47 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

– schválené a splnené; uznesenie č. 48 – Zápis vecného bremena k pozemkom, na ktorých 

bola zrealizovaná oprava vodovodu, pod železničnou traťou do katastra nehnuteľností – plní 

sa, čaká sa na doručenie plnomocenstva na podpis zmluvy od ŽSR Okresnému úradu, odboru 

katastra; uznesenie č. 49 – Žiadosť o úľavu platenia nájomného – Alexander Kocsis – 

GASTRO Komplet Plus – splnené; uznesenie č. 50 – Prerokovanie ponúk na prevod 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Vyšná Myšľa – splnené, majetky sú obecné; 

uznesenie č. 51 – Prerokovanie poplatkov – cena vody, poplatky za hlásenie v miestnom 

rozhlase, vyhľadávanie na Geoportáli – plní sa; uznesenie č. 52 – Žiadosť o prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov (PD Bohdanovce, družstvo, IČO: 43954286) – plní sa. 

 

BOD 4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – podanie informácie 

Starosta obce oboznámil prítomných s Rozpočtovým opatrením č. 3/2020, ktoré sa týkalo 

úprav v rozpočte na základe príspevku od úradu práce na mzdu a odvody. 

Poslanci prediskutovali rozpočtové opatrenie a zobrali ho na vedomie. 

 

Uznesenie č. 53 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2020. 



Hlasovanie:  Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – prerokovanie a schválenie 

Starosta obce predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 4/2020, ktoré sa týka vykonaných 

úprav v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu. Tieto úpravy sa týkali transferu 

od štatistického úradu na sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 

Poslanci krátko diskutovali o predloženom opatrení a hlasovali o jeho schválení. 

 

Uznesenie č. 54 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2020. 

 

Hlasovanie:  Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Žiadosť o odpustenie nájmu – prevádzka „Holičstvo – kaderníctvo“ Jaroslava 

Nosáľová 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o zrušenie platieb nájomného a energií prevádzky 

„Holičstvo – kaderníctvo“ od pani Nosáľovej z dôvodu koronakrízy a nemožnosti poskytovať 

služby. 

Poslanci prediskutovali túto žiadosť a rozhodli sa schváliť úľavu platenia nájomného a energií 

pre pani Nosáľovú na obdobie núdzového stavu v marci a apríli 2020. 

 

Uznesenie č. 55 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje odpustenie nájmu Jaroslave Nosáľovej, 

Vyšná Hutka 103, ktorá prevádzkuje „Holičstvo – kaderníctvo“ v priestoroch Kultúrneho 

domu Vyšná Myšľa, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 za obdobie marec – apríl 

2020 na základe podanej žiadosti. 

 

Hlasovanie:  Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 



 

BOD 7 – Obstaranie traktorovej kosačky – prerokovanie 

Pred prerokovaním tohto bodu sa k poslancom pripojil aj Vladimír Oberle. 

Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou zaobstarať pre obec traktorovú kosačku 

z rezervného fondu obce na kosenie futbalového ihriska, ktoré sa má začať v najbližšej dobe 

využívať, a väčších plôch v obci. Poslancom predostrel aj niekoľko ponúk na traktorové 

kosačky. 

Poslanci diskutovali o potrebe zaobstarania traktorovej kosačky, prerokovali jednotlivé 

ponuky a schválili jej zaobstaranie. 

 

Uznesenie č. 56 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 

2 500,- EUR na obstaranie traktorovej kosačky. 

 

Hlasovanie:  Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 8 – Prerokovanie ponuky na rozšírenie rozhlasového vedenia na ulici Severná  

Starosta obce predložil poslancom sťažnosti od občanov na rozhlasové vedenie na Severnej 

ulici. Kvôli zlému rozmiestneniu rozhlasov je potrebné premiestniť a rozšíriť toto vedenie, 

pričom starosta oboznámil poslancov s ponukou rozšírenia. 

Po krátkej diskusii poslanci schválili rozšírenie rozhlasového vedenia. 

 

Uznesenie č. 57 k bodu 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 

1 584,- EUR na rozšírenie rozhlasového vedenia na ulici Severná. 

 

Hlasovanie:  Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 9 – Obstaranie multifunkčného zariadenia – prerokovanie  



Starosta obce prediskutoval s poslancami obstaranie multifunkčného zariadenia pre obec, 

keďže doterajšia tlačiareň už prestáva fungovať. Poslancom predostrel niekoľko konkrétnych 

ponúk, ktoré zahŕňali kúpu zariadenia, prenájom zariadenia za mesačný poplatok a prenájom 

zariadenia s platením za vytlačené strany. 

Poslanci prediskutovali tento návrh a dospeli k záveru, že pre obec bude najvýhodnejšie 

prenajať si multifunkčné zariadenie s platením za vytlačené strany, teda formou operatívneho 

lízingu. 

 

Uznesenie č. 58 k bodu 9 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje obstaranie multifunkčného zariadenia 

formou operatívneho lízingu od spoločnosti Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o., Dunajská 

7, Košice, na obdobie 5 rokov. 

 

Hlasovanie:  Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 10 – Prenájom poľnohospodárskych pozemkov (PD Bohdanovce, družstvo, IČO: 

43954286) 

Starosta obce predložil poslancom informáciu týkajúcu sa prenájmu poľnohospodárskych 

pozemkov v katastrálnom území obce Vyšná Myšľa, o ktorý požiadalo PD Bohdanovce, 

družstvo a ktorého zámer bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí. Keďže zámer bol 

schválený a nikto iný nepožiadal o prenájom týchto pozemkov, poslanci schválili ich 

prenájom družstvu obce Bohdanovce. 

 

Uznesenie č. 59 k bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje prenájom obecných pozemkov: 

 

Katastrálne územie 

 

Typ 

 

Číslo parcely 

 

 

Podiel vlastníka 

 

Užívaná výmera 

podielu (m2) 

Vyšná Myšľa C 1437/3 1/1 20118 

Vyšná Myšľa  

 

E 541 1/1 15498 

 



na poľnohospodárske účely pre nájomcu PD Bohdanovce, družstvo, Bohdanovce 328, 044 16 

Bohdanovce, IČO: 43954286, na dobu 5 rokov v sume 160,27 EUR/ročne ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu obhospodarovania predmetných pozemkov v súčasnosti 

žiadateľom o ich prenájom. 

 

Hlasovanie:  Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 11 – Rôzne 

Starosta obce oboznámil prítomných s projektmi obce: projekt Zníženie energetickej 

náročnosti budovy obecného úradu ide do ďalšej verejnej súťaže; projekt Myšľanskej 

vyhliadky je pripravený na realizáciu. 

Starosta informoval poslancov o omši a obede, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti osláv 

výročia obce a kde odmení občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj našej obce. 

Starosta vyzval aj prítomného občana pána Drotára, aby predostrel svoje podnety, s ktorými 

prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pán Drotár by chcel, aby obec organizovala 

viac akcií, napr. diskotéky pre mladých. Tiež predostrel návrh na zriadenie kompostoviska 

pre obec. Poslanci viedli s pánom Drotárom diskusiu o akciách, ktoré sa v obci konajú, 

a starosta ho oboznámil s tým, že pre kompostovisko je potrebný pozemok, ktorý obec zatiaľ 

nemá k dispozícii, ale jeho riešenie už prebieha. 

 

BOD 12 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

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

 

 


