
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

z 15. októbra 2020 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová 

Ing. Gabriel Budai (prítomný počas 6. bodu programu) 

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Bc. Zuzana Petrášová 

Vladimír Oberle (prítomný po 2. bode programu) 

Gabriel Strassburger 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik (prítomný po 5. bode programu) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Prerokovanie poplatkov – cena za farebné kopírovanie. 

5. Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu s pracovným názvom projektu Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zateplenia – budova Materskej školy – 

prerokovanie a schválenie. 

6. Prenájom pozemku za účelom uloženia konárov zo záhrad pre občanov – prerokovanie 

a schválenie. 

7. Upchatý odtokový kanál na ulici Dimečky – prerokovanie spôsobu odstránenia havarijného 

stavu. 

8. Prerokovanie ponuky na inštaláciu kamerového systému v obci. 

9. Prerokovanie požiadavky a sťažnosti na hluk na multifunkčnom ihrisku od p. Zdena Pastora. 

10. Žiadosť o prijatie návratnej finančnej výpomoci. 

11. Prerokovanie platu starostu. 

12. Rôzne (ozvučenie Domu smútku). 

13. Záver. 

Doplnenie bodu do programu: 



Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu bod: 10. Žiadosť o prijatie 

návratnej finančnej výpomoci. Poslanec Peter Leščinský doplnil do programu bod: 11. 

Prerokovanie platu starostu. 

 

 

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 

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

Starosta obce uviedol, že prijaté uznesenia boli splnené. Na predchádzajúcom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva boli schválené tieto uznesenia: uznesenie č. 60 – Žiadosť OZ FK Vyšná 

Myšľa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v r. 2020 – splnené, dotácia bola poskytnutá, 

futbalisti začali hrať mestskú ligu; uznesenie č. 61 – Oprava chodníka okolo budovy Materskej 

školy – prerokovanie a schválenie financovania – splnené, chodník je opravený, omietka na 

prístavbe opravená. 

 

BOD 4 – Prerokovanie poplatkov – cena za farebné kopírovanie. 

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že nová kopírka na obecnom úrade je už 

v prevádzke, pričom sú určené ceny čiernobieleho kopírovania, avšak je potrebné určiť ceny 

farebného kopírovania, aby sa mohol vytvoriť cenník. 



Poslanci diskutovali o vhodných cenových alternatívach farebného kopírovania a zhodli sa na 

tomto cenníku farebného kopírovania: A4 / jednostranne – 0,20 €; A4 / obojstranne – 0,30 €; 

A3 / jednostranne 0,40 €; A3 / obojstranne 0,60 €.  Starosta nechal poslancov hlasovať o tomto 

cenníku. 

 

Uznesenie č. 62 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje poplatok za farebné kopírovanie: 

A4 / jednostranne = 0,20 € 

A4 / obojstranne = 0,30 € 

A3 / jednostranne = 0,40 € 

A3 / obojstranne = 0,60 € 

 

Hlasovanie:  Za – 6 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 – Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu s pracovným názvom  projektu 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zateplenia – budova Materskej 

školy – prerokovanie a schválenie. 

Starosta obce predostrel prítomným možnosť podania žiadosti na projekt o dotáciu 

z enviromentálneho fondu, a to na zateplenie budovy materskej školy. Vypracovanie žiadosti 

by bolo za poplatok okolo 2 500 € podľa výberového konania. Cena by obsahovala podanie 

žiadosti a všetky náležitosti k tomu. 

Poslanci diskutovali o tomto návrhu, pričom projekt na zateplenie materskej školy schvaľovali 

ako vhodný, avšak nepozdávala sa im cena za spracovanie projektu. Dohodlo sa, aby sa urobil  

prieskum cien na spracovanie výzvy. 

Poslanci hlasovali o tomto návrhu. 

 

Uznesenie č. 63 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa prerokovalo návrh na žiadosť o dotáciu na zateplenie 

budovy materskej školy a navrhuje urobiť prieskum cien na spracovanie podkladov pre podanie 

žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu s pracovným názvom projektu: „Zvyšovanie 



energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania v zmysle zákona 587/2004 

Z.z. o environmentálnom fonde“  

Hlasovanie:  Za – 6 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Prenájom pozemku za účelom uloženia konárov zo záhrad pre občanov – prerokovanie 

a schválenie. 

Pred prerokovaním tohto bodu sa k obecnému zastupiteľstvu pripojil hlavný kontrolór obce Ing. 

Rastislav Petrik. Počas rokovania o tomto bode sa k poslancom pripojil aj Ing. Gabriel Budai. 

Starosta navrhol poslancom riešenie problému ukladania konárov zo záhrad, s ktorým sa na 

obecný úrad obracali občania. Obec sa tento problém snažila riešiť, avšak nemala vhodný 

pozemok na tento účel – sústredenie konárov a zeleného odpadu na jedno miesto. Starosta 

navrhol prenajať pozemok od pána Labanca, na ktorý by občania mohli nosiť konáre a 

zelený odpad zo svojich záhrad, ktorý by sa potom mulčoval. 

Poslanci diskutovali o tomto návrhu. Prenajatý pozemok je podľa nich vhodným riešením tohto 

problému, avšak treba ešte vyriešiť, ako by bol tento pozemok ohraničený, pričom za 

najvhodnejšie riešenie považujú plot, aby sa tento odpad neroznášal mimo tohto pozemku, 

a tiež treba vyriešiť, ako bude tento pozemok strážený, aby na ňom neskončil aj iný odpad ako 

ten, na uskladnenie ktorého je určený. Poslanci považujú za vhodné riešenie určiť presný čas, 

počas ktorého bude možné tento zelený odpad na určené miesto zvážať, a tiež osobu, ktorá bude 

v tomto čase kontrolovať, aký odpad sa na pozemok uskladňuje. 

Poslanci hlasovali o návrhu na prenájom pozemku. 

 

Uznesenie č. 64 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje prenájom časti pozemku katastrálne územie 

Vyšná Myšľa, parcelné číslo 872/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 100 

m² od vlastníka pozemku Peter Labanc, narodený 27.04.1968, bytom Dimečky 268, Vyšná 

Myšľa, za účelom uloženia konárov zo záhrad pre občanov Vyšnej Myšle za cenu 80 € za rok. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 



BOD 7 – Upchatý odtokový kanál na ulici Dimečky – prerokovanie spôsobu odstránenia 

havarijného stavu.  

Starosta obce už na predchádzajúcom zasadnutí informoval poslancov o havarijnom stave 

odtokového kanála na ulici Dimečky, kde sa po prudkých dažďoch nedá prejsť cez miestnu 

komunikáciu, pretože cez ňu tečie veľa vody z upchatého kanála. Kanál bol kontrolovaný a je 

upchatý nánosmi kameňov a špiny z niekoľkých rokov, pričom prietok pre vodu je už veľmi 

úzky, a tak tečie aj po ceste. Riešením tohto problému môže byť čistenie kanála alebo jeho 

oprava, keďže je tam od začiatku zle osadená šachta a kanál je zle vyspádovaný. Čistenie kanála 

by ho zbavilo nánosov špiny, aby cez neho mohla pretekať voda, a je riešením problému asi na 

dva roky. Oprava kanála by znamenala, že by sa opravila zle osadená šachta a upravil by sa 

spád kanála tak, aby voda mohla lepšie odtekať. Čistenie kanála považoval starosta za lepšie 

riešenie pred nadchádzajúcou zimou, pretože oprava si vyžaduje čas na prípravu. Starosta 

navrhol, aby sa kanál teraz vyčistil a budúci rok by sa mohla vykonať jeho oprava, taktiež 

navrhol prerezanie miestnej komunikácie na najproblematickejších miestach, a to na ulici 

Cintorínskej a Hlavnej za účelom vytvorenia žľabu na zvádzanie vody tečúcej po ceste do 

kanála. 

Poslanci so starostom diskutovali o tomto probléme a jeho riešení a zhodli sa na tom, že pred 

zimou je vhodné kanál vyčistiť, aby mohla voda odtekať, a na budúci rok sa vrátia k 

prediskutovaniu jeho opravy. 

 

Uznesenie č. 65 k bodu 7 

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

1 500,- €  na odstránenie havarijného stavu spôsobeného upchatým odtokovým kanálom na 

ulici Dimečky, ako aj prerezávku miestnej komunikácie za účelom odvádzania vody do 

odvodňovacieho rigolu na ulici Cintorínskej a Hlavnej. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

 

 

 



BOD 8 – Prerokovanie ponuky na inštaláciu kamerového systému v obci. 

Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou spoločnosti Antik Telecom s. r. o. na 

zabezpečenie kamerového systému pre obec, pričom výber by sa konal formou verejného 

obstarávania. Informoval poslancov o financiách spojených s inštalovaním kamier za účelom 

zisťovania pôvodcoch čiernych skládok a vandalizmu v obci.                                                                            

Poslanci diskutovali o tejto možnosti a zhodli sa na tom, že v našej obci nie je potrebné 

montovať kamerový systém, pretože tu nenastávajú situácie, ktoré by si to vyžadovali. 

Poslanci zobrali ponuku na vedomie. 

 

Uznesenie č. 66 k bodu 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie prerokovanie ponuky na inštaláciu 

kamerového systému v obci od spoločnosti Antik Telecom s. r. o. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

 

BOD 9 – Prerokovanie požiadavky a sťažnosti na hluk na multifunkčnom ihrisku od p. Zdena 

Pastora. 

Starosta obce informoval poslancov o sťažnosti pána Pastora na hluk na multifunkčnom ihrisku 

v blízkosti jeho domu. Pán Pastor sa na tento hluk sťažuje už dlhšiu dobu, teraz svoju sťažnosť 

spísal písomne. Sťažuje sa na to, že deti, ktoré využívajú multifunkčné ihrisko, robia hluk 

kopaním do lopty, krikom, vulgárnym nadávaním, a tiež na to, že lopta z multifunkčného 

ihriska už skončila aj na jeho pozemku. Žiada riešiť túto situáciu postavením betónového plota 

alebo protihlukovej steny medzi multifunkčným ihriskom a jeho domom. 

Starosta uviedol, že obec podnikla už niekoľko krokov, aby riešila túto situáciu: v obecnom 

rozhlase bol niekoľkokrát vyhlásený oznam o dodržiavaní prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska; na multifunkčnom ihrisku bol nainštalovaný časový spínač na 

osvetlenie, ktorý je nastavený tak, aby po skončení prevádzkových hodín (cez týždeň o 20 hod. 

/ v nedeľu o 19. hod.) automaticky svetlo zhaslo a multifunkčné ihrisko tak nebolo možné ďalej 

využívať; správca ihriska pán Repák ma povinnosť pri vydávaní kľúčov od ihriska upozorňovať 

obyvateľov na dodržiavanie prevádzkového poriadku. Poslanci diskutovali o tejto sťažnosti, 



dospeli k názoru, že deti neporušujú žiadny zákon ani pravidlá. Keďže sú na verejnom 

priestranstve, nemožno im zakázať, aby kričali či hrali futbal. Poslanci navrhli, aby sa sťažnosť 

riešila listom pánovi Pastorovi, v ktorom mu starosta predostrie kroky, ktoré už obec vykonala 

pre riešenie jeho problému, a tiež informáciu, že správaním detí nie je porušovaný zákon, 

a z tohto dôvodu nie sú potrebné iné kroky. Poslanci konštatovali, že čo sa týka v zmysle 

ustanovenia §5 Občianskeho zákonníka platí: Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, 

možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol 

obnovený predošlý stav. Pred vybudovaním multifunkčného ihriska bolo na mieste staré 

futbalové ihrisko.  

 

BOD 10 – Žiadosť o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre obec. 

Starosta oboznámil poslancov s možnosťou žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej 

finančnej výpomoci pre obec, ktorú ponúka obciam štát ako kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti so situáciou vzniknutou na základe pandémie 

COVID-19. Ide o druh návratnej finančnej výpomoci, ktorú treba vyčerpať do konca roka, ale 

splácať sa bude až o tri roky. Obec by tak vedela ušetriť peniaze v rezervnom fonde, ktoré 

možno použiť napríklad pri nečakaných a nepredvídaných situáciách. 

Poslanci sa oboznámili s podmienkami a diskutovali o tejto finančnej výpomoci a rozhodli sa 

ju prijať. 

 

Uznesenie č. 67 k bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje prijatie bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci v celkovej sume 15 658 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-

19. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

BOD 11 – Prerokovanie platu starostu. 

Poslanci sa rozhodli prerokovať zvýšenie platu pre starostu, keďže vnímajú, že je tu pre obec 

každý deň bez prestávky, že pre obec urobil už viacero vecí, ktoré neboli doriešené a ktoré sú 



možno menej viditeľné, ale pomáhajú rozpočtu obce, ako napríklad vyriešil spravovanie 

poplatkov súvisiacich s neplatením dane, vykonáva kontroly s dodržiavaním pravidiel 

týkajúceho sa komunálneho odpadu, dohliada nad úpravou verejného priestranstva obce. 

Okrem toho zo svojho platu hradí aj menšie práce vykonávané pre obec. 

Poslanci diskutovali o výške starostovho platu a jeho navýšenia a napokon sa zhodli na zvýšení 

platu o 20 %. 

 

Uznesenie č. 68 k bodu 11 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa na základe § 4 ods. 4 zákona Národnej rady SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov prerokovalo plat starostu obce Vyšná Myšľa a na základe § 3 ods. 

1 v spojení s § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov s účinnosťou od 1.11.2020 schvaľuje úpravu platu starostovi obce Vyšná Myšľa o 20 

%. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

BOD 12 – Rôzne (ozvučenie Domu smútku). 

Starosta informoval poslancov o ozvučení Domu smútku, ktoré bolo nekompatibilné, a preto 

nefungovalo. Dom smútku má nové ozvučenie, ktoré už bolo preskúšané a funguje. Plánuje sa 

preskúšať ešte párkrát, aby sa overilo a zabezpečilo jeho bezchybné fungovanie. 

Starosta oboznámil poslancov s tým, že sa budú bezplatne čipovať odpadkové nádoby 

spoločnosťou KOSIT. 

Starosta predostrel poslancom aj návrh na vybudovanie žľabov na odtok vody na dvoch 

miestach, kde je problém s odtokom, a to pri škôlke a dole na Cintorínskej ulici. 

Poslanci diskutovali aj o priekope dole na Cintorínskej ulici, ktorá je nebezpečná pre autá, 

keďže je tam úzka cesta a priekopu nevidno. Starosta sa vyjadril, že do budúcna sa plánuje 

zakryť. 

 

 



BOD 13 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

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

 

 

 


