
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

z 10. augusta 2020 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová  

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Bc. Zuzana Petrášová 

Vladimír Oberle  

Občania: Pavol Rusňák 

Neprítomní: 

Poslanci: Ing. Gabriel Budai, Gabriel Strassburger  

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Žiadosť OZ FK Vyšná Myšľa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v r. 2020 – 

prerokovanie a schválenie. 

5. Oprava chodníka okolo budovy Materskej školy – prerokovanie a schválenie financovania. 

6. Rôzne. 

7. 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. 53 a 54 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020; Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – 

splnené; uznesenie č. 55 – Žiadosť o odpustenie nájmu – prevádzka „Holičstvo – 

kaderníctvo“ Jaroslava Nosáľová – splnené; uznesenie č. 56 – Obstaranie traktorovej kosačky 

– splnené; uznesenie č. 57 – Prerokovanie ponuky na rozšírenie rozhlasového vedenia na ulici 

Severná – splnené; uznesenie č. 58 – Obstaranie multifunkčného zariadenia – plní sa; 

uznesenie č. 59 – Prenájom poľnohospodárskych pozemkov (PD Bohdanovce, družstvo, IČO: 

43954286) – plní sa. 

 

BOD 4 – Žiadosť OZ FK Vyšná Myšľa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v r. 2020 – 

prerokovanie a schválenie 

Starosta obce predložil prítomným žiadosť Občianskeho združenia FK Vyšná Myšľa 

o dotáciu na rok 2020 z dôvodu, že v jesennom období chcú opäť rozbehnúť futbal v obci. 

Na zasadnutí bol prítomný člen občianskeho združenia Pavol Rusňák, s ktorým poslanci 

diskutovali o využití dotácie a o znovurozbehnutí futbalového klubu. Finančná dotácia sa 

použije najmä na preplatenie faktúr súvisiacich s fungovaním futbalového klubu a tiež 

na rozbehnutie fungovania. Poslanci s prítomným členom občianskeho združenia diskutovali 

aj o stanovách OZ FK Vyšná Myšľa a o vzťahoch v združení. 

Keďže poslanci videli prínos v obnovení futbalu v obci, po dlhšej diskusii sa rozhodli schváliť 

futbalovému klubu dotáciu vo výške 1200 eur, pričom 600 eur je z vrátenej dotácie bežeckého 

klubu a 600 eur z peňazí na športové podujatia. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 60 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

na r. 2020 na základe predloženej žiadosti občianskemu združeniu FK Vyšná Myšľa v sume   

1 200,- EUR. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 – Oprava chodníka okolo budovy Materskej školy – prerokovanie a schválenie 

financovania 

Starosta obce oboznámil prítomných s opravou chodníka nachádzajúceho sa okolo materskej 

školy, ktorý bol zničený, a preto bola jeho oprava kvôli bezpečnosti detí aj zamestnancov 

škôlky nutná. Viacero poslancov si bolo pozrieť chodník pred opravou aj po nej a zhodnotili, 

že chodník je teraz oveľa bezpečnejší. Starosta oboznámil poslancov tiež s tým, že táto oprava 

nebola financovaná z rezervného fondu, ale z finančných prostriedkov na údržbu budov 

sumou 4830 eur. 

Poslanci krátko diskutovali o predloženom financovaní opravy chodníka a hlasovali o jeho 

schválení. 

 

Uznesenie č. 61 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje opravu chodníka okolo budovy Materskej 

školy na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 28.7.2020. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o havarijnom stave cesty na ulici Dimečky po posledných 

prudkých dažďoch, kedy tieklo cez cestu tak veľa vody, že sa tam nedalo prejsť. Poslanci 

so starostom diskutovali o tomto probléme a jeho riešení. 

 

 



BOD 7 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

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

 

 


