
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

zo 16. decembra 2020 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová 

Ing. Gabriel Budai (prítomný po 4. bode programu) 

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Bc. Zuzana Petrášová 

Vladimír Oberle 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

Ďalší prítomní: riaditeľka MŠ Fulková Šipošová Renáta, učiteľka MŠ Krafčíková Eva, členky 

rady školy: Švajková, Guľová, ktoré boli prítomné do 3. bodu programu. 

Neprítomní: 

Poslanci: Gabriel Strassburger 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Vystúpenie pani riaditeľky Materskej školy vo Vyšnej Myšli. 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5 – podanie informácie. 

6. Rozpočtové opatrenia č. 6, 7 a 8 – prerokovanie a schválenie. 

7. Podanie informácie o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému uzavretiu 

nájomných zmlúv pre 6 b. j. 

8. Schválenie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

9. Žiadosť o úľavu platenia nájomného – Alexander Kocsic – GASTRO Komplet. 

10. Prerokovanie financovania prác na odstránenie havarijného stavu kanalizácie dažďovej 

vody na ulici Dimečky. 

11. Žiadosť na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie čerpacej stanice pitnej 

vody a výtlačného vodovodu Vyšná Myšľa – prerokovanie a schválenie. 



12. Obnova vykurovania MŠ – podanie žiadosti o dotáciu z enviromentálneho fondu – podanie 

informácie. 

13. Schválenie memoranda o zapojení obce do udržateľného mestského rozvoja (UMR) – 

prerokovanie a schválenie. 

14. Rôzne. 

15. Záver. 

Doplnenie bodu do programu: 

Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu bod: 3. Vystúpenie pani 

riaditeľky Materskej školy vo Vyšnej Myšli. K bodu 6. doplnil prerokovanie a schválenie 

rozpočtových opatrení č. 7 a 8. 

 

BOD 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných 

oboznámil s bodmi programu zasadnutia a s doplnením programu. 

 

Hlasovanie o programe: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice 

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 3 – Vystúpenie pani riaditeľky Materskej školy vo Vyšnej Myšli 

Starosta obce privítal na zasadnutí pani riaditeľku Materskej školy vo Vyšnej Myšli, ktorá ho 

pred zasadnutím požiadala o to, aby mohla na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystúpiť. 

Pani riaditeľka sa najskôr poslancom predstavila, potom predstavila aj pani učiteľku materskej 

školy a členky rady školy, ktoré sa tiež zúčastnili na zasadnutí. Pani riaditeľka oznámila 

poslancom, že ona aj pani učiteľka podali obci ako zriaďovateľovi materskej školy svoje 

výpovede k 14. 12. 2020, pretože si podľa nich predchádzajúca zastupujúca riaditeľka nesplnila 

svoje povinnosti, a tak pani riaditeľka nedokáže spracovať ďalšiu dokumentáciu materskej 



školy, ďalej nemá materská škola podľa riaditeľky základnú dokumentáciu, ktorú by mala mať, 

a po obci sa o nich šíria nepravdivé informácie. 

Pani riaditeľka sa vyjadrila, že obci ako zriaďovateľovi materskej školy má predložiť rozpočet 

a správu o výchovno-vzdelávacej činnosti detí. Podľa pani riaditeľky mali byť správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti detí a stanovisko k školskému roku 2019/2020 predložené jej 

ako novej riaditeľke školy, ale aj rade školy a zriaďovateľovi predchádzajúcou zastupujúcou 

riaditeľkou materskej školy do 15. 10. 2020. To sa však nestalo a tiež nebol predchádzajúcou 

zastupujúcou riaditeľkou predložený protokol o odovzdaní materskej školy. Napriek tomu bol 

2. 9. 2020 otvorený školský rok aj za sprísnených opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 

a riaditeľka po prerokovaní s radou školy predkladá obci ako zriaďovateľovi materskej školy 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti detí, ktorú však za daných okolností odporúča 

zriaďovateľovi a rade školy neschváliť. Pani učiteľka ako zástupca rady školy prečítala 

poslancom stanovisko rady školy k neschváleniu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti detí. 

Pani riaditeľka spísala a prezentovala aj svoje stanovisko k neschváleniu tejto správy a spolu 

s radou školy tak prezentovali dôvody neschválenia danej správy (správa nebola predložená 

predchádzajúcou zastupujúcou riaditeľkou materskej školy do 15. 10. 2020). Tu pani riaditeľka 

uviedla, že počká na to, aké bude stanovisko zriaďovateľa k neschváleniu danej správy a k jej 

uverejneniu. 

Pani riaditeľka ďalej uviedla, že podľa nej materskej škole chýba základná dokumentácia 

a najmä inventarizácia. Pani riaditeľka preto navrhuje urobiť celkový audit materskej školy 

a zriadiť inventarizačnú komisiu v materskej škole, ktorá spíše inventár materskej školy, 

k čomu spísala aj dokumenty. 

Pani riaditeľka sa tiež vyjadrila k informáciám, ktoré o nej kolujú v obci. Oznámila poslancom, 

že je pravdou, že volala na rodiča políciu, ale súviselo to s nedodržanými karanténnymi 

opatreniami zo strany rodiča. Ďalej sa vyjadrila, že sa o nej v obci šíria rôzne informácie, ktoré 

však nie sú založené na pravde. 

Napokon pani riaditeľka zhrnula, že sa aj s pani učiteľkou snažili robiť všetko v zmysle zákona, 

no napriek tomu sú atakované a túto situáciu teda riešia podaním výpovedí. 

Na záver svojho vystúpenia pani riaditeľka predložila správu o fungovaní materskej školy, 

a teda zhrnutie všetkých informácií povedaných v rámci jej vystúpenia, poslancom Vladimírovi 

Oberlemu a Márii Majcherovej s tým, že ak to aspoň jeden z nich uzná za vhodné, majú tieto 

informácie predložiť na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu. 

Po vystúpení pani riaditeľky táto spolu s pani učiteľkou a členkami rady školy opustili 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 



BOD 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli schválené 

tieto uznesenia: uznesenie č. 62 – Prerokovanie poplatkov – cena za farebné kopírovanie – 

splnené, poplatky platia v stanovenej výške; uznesenie č. 63 – Žiadosť o dotáciu z 

Environmentálneho fondu s pracovným názov projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich budov vrátane zateplenia – budova Materskej školy – prerokovanie a schválenie – 

splnené, urobený nový projekt, obnova vykurovacieho systému MŠ, uznesenie č. 64 – Prenájom 

pozemku za účelom uloženia konárov zo záhrad pre občanov – prerokovanie a schválenie – 

nesplnené, pretože pozemok patrí viacerým osobám, čo predtým nebolo známe, už sa hľadajú 

iné možnosti; uznesenie č. 65 – Upchatý odtokový kanál na ulici Dimečky – prerokovanie 

spôsobu odstránenia havarijného stavu – splnené, avšak nedokázali sa prebiť celým kanálom, 

a preto bola nutná akútna oprava; uznesenie č. 66 – Prerokovanie ponuky na inštaláciu 

kamerového systému v obci – poslanci zobrali na vedomie; uznesenie č. 67 – Žiadosť 

o návratnú bezúročnú pôžičku kvôli pandémii – splnené, pôžička sa využíva; uznesenie č. 68 – 

Prerokovanie platu starostu – schválené a splnené. 

 

BOD 5 – Rozpočtové opatrenie č. 5 – podanie informácie 

Pred prerokovaním tohto bodu sa k zasadnutiu obecného zastupiteľstva pridal poslanec Ing. 

Gabriel Budai. 

Starosta obce predostrel prítomným rozpočtové opatrenie č. 5/2020, ktoré sa týkalo presunov v 

rámci rozpočtu na zabezpečenie traktorovej kosačky a rekonštrukcie rozhlasu na ulici Severnej. 

Poslanci krátko diskutovali a zobrali rozpočtové opatrenie na vedomie. 

 

Uznesenie č. 69 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 . 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Rozpočtové opatrenia č. 6, 7 a 8 – prerokovanie a schválenie 

Starosta obce oboznámil prítomných s rozpočtovými opatreniami č. 6/2020, 7/2020 a 8/2020. 



Išlo o presuny v rámci rozpočtu týkajúce sa aktivačnej činnosti, predškolákov a financií 

na stravu (6/2020), presuny v rámci funkčnej klasifikácie (7/2020) a ďalej presuny súvisiace 

s pôžičkou kvôli pandémii a opatreniam COVID19 (8/2020). 

Poslanci krátko diskutovali a zobrali rozpočtové opatrenia na vedomie. 

 

Uznesenie č. 70 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 6/2020. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 71 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 7/2020. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 72 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 8/2020. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 7 – Podanie informácie o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému 

uzavretiu nájomných zmlúv pre 6 b. j. 

Starosta obce informoval poslancov o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému 

uzavretiu nájomných zmlúv pre 6 b. j. Opätovne bolo podaných 5 žiadostí o byty od doterajších 

nájomcov. Jeden nájomca si opätovnú žiadosť o nájom bytu nepodal. Komisia súhlasila 

s opätovným uzavretím zmlúv s 5 doterajšími nájomcami. 

Poslanci krátko diskutovali a vzali stanovisko na vedomie. 

 



Uznesenie č. 73 k bodu 7 

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 16.12.2020. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 8 – Schválenie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu 

Komisia investičná a bytová sa zaoberala aj novými žiadosťami o pridelenie nájomného bytu a 

prerokovala aj poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorý predostrela 

obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 

 

Uznesenie č. 74 k bodu 8 

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 16.12.2020. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 9 – Žiadosť o úľavu platenia nájomného – Alexander Kocsic – GASTRO Komplet 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o zrušenie platieb nájomného kuchyne obecného 

úradu od pána Kocsisa z dôvodu koronakrízy a nemožnosti poskytovať služby. Išlo o podobnú 

žiadosť ako v marci tohto roku súvisiacu s núdzovým stavom a uzavretím prevádzok 

od 15. októbra 2020. 

Poslanci prediskutovali túto žiadosť a rozhodli sa schváliť úľavu platenia nájomného pre tohto 

nájomcu. 

 

Uznesenie č. 75 k bodu 9 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje na základe podanej žiadosti v súvislosti s 

pandémiou ochorenia COVID-19 a vyhlásenou mimoriadnou situáciou Vládou Slovenskej 



republiky na území Slovenskej republiky nájomcovi Alexandrovi Kocsisovi – GASTRO Komplet 

Plus úľavu platenia nájomného: od 15. októbra 2020 až do odvolania zákazu organizovať a 

usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy vydaného 

príslušnými kompetentnými orgánmi v Slovenskej republike (Vláda SR, Úrad verejného 

zdravotníctva SR a pod.). 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 10 – Prerokovanie financovania prác na odstránenie havarijného stavu kanalizácie 

dažďovej vody na ulici Dimečky 

Starosta informoval poslancov o havarijnom stave odtokového kanála na ulici Dimečky už 

na predchádzajúcom zasadnutí. Poslanci vtedy rozhodli, že pred zimou je vhodné kanál 

vyčistiť, aby mohla voda odtekať, a na budúci rok sa vrátia k prediskutovaniu jeho opravy, 

avšak pri čistení kanála sa prišlo na to, že kanál sa nedá celý vyčistiť, pretože je celý upchatý, 

stredom sa už nedalo prebiť, a tak bola nutná akútna oprava kanála. Čistenie kanála stálo obec  

1 237,20 eur, ale problém sa nevyriešil. 

Kanál na ulici Dimečky bol teda urýchlene opravený, pričom bol nutný chod čerpadla 7 dní,  

celá šachta bola nadvihnutá, kanál bol vyspadovaný, vymenené lôžko, osadené nové plastové 

rúry a zabezpečené nové poklopy na šachty. Táto oprava stála 7 831,74 eur a starosta navrhol 

poslancom, aby na opravu kanála na ulici Dimečky využili financie z rezervného fondu, ktorý 

slúži na takéto situácie. 

Poslanci so starostom diskutovali o tomto probléme, o rôznych spôsoboch financovania opravy, 

o tom, či by sa cena nedala znížiť, a napokon sa rozhodli schváliť použitie financií z rezervného 

fondu na opravu kanála. 

 

Uznesenie č. 76 k bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje použitie finančných prostriedkov 

rezervného fondu obce vo výške 7 831,74 eur na odstránenie havarijného stavu spôsobeného 

upchatým odtokovým kanálom na ulici Dimečky. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 



 Zdržal sa – 0 

 

BOD 11 – Žiadosť na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie čerpacej stanice 

pitnej vody a výtlačného vodovodu Vyšná Myšľa – prerokovanie a schválenie 

Starosta obce diskutoval s poslancami o potrebe vymeniť už staršie čerpadlá a potrubia 

vodovodu v obci kvôli úspore elektriny. Predostrel im návrh, aby obec dala vypracovať 

projektovú dokumentáciu rekonštrukcie čerpacej stanice pitnej vody a výtlačného vodovodu 

Vyšná Myšľa, aby v prípade, ak Európska únia a Slovenská republika schvália už spomínané 

financie na Plán obnovy, mala obec už dokumentáciu pripravenú a mohla využiť možnosť 

a uchádzať sa o dotáciu. Obec zabezpečila výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie 

projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť vyhotovená do  3 mesiacov od zadania 

objednávky. Po diskusii sa poslanci rozhodli schváliť vystavenie objednávky na vypracovanie 

tejto projektovej dokumentácie. 

 

Uznesenie č. 77 k bodu 11 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje vystavenie objednávky na vypracovanie 

projektovej dokumentácie rekonštrukcie čerpacej stanice pitnej vody a  výtlačného vodovodu 

Vyšná Myšľa. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 12 – Obnova vykurovania MŠ – podanie žiadosti o dotáciu z enviromentálneho fondu – 

podanie informácie 

Starosta oboznámil poslancov s tým, že obec si na základe verejného obstarávania dala 

vypracovať projekt na obnovu vykurovania materskej školy a bola podaná žiadosť o dotáciu, 

ktorej termín poslania bol do 15. 12. 2020. Vypracovanie projektu bolo vo výške 2 460,- eur. 

Oprava vykurovania v materskej škole je ale nutná, pretože na jeseň musel byť narýchlo 

vymenený radiátor v kancelárii riaditeľa materskej školy, keďže 5 rokov tiekol a bol podložený 

vedrom. Okrem toho sú v materskej škole staré liatinové radiátory, v triede sú iba podložené 

tehlou, taktiež sú staré kotly. Celá oprava vychádza na 50 000 eur, z čoho 5 % platí obec 

a zvyšok pokrýva dotácia. 

Poslanci po krátkej diskusii vzali podanie žiadosti na vedomie. 



 

Uznesenie č. 78 k bodu 12 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie podanie žiadosti o  dotáciu 

z enviromentálneho fondu na obnovu vykurovania MŠ. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 13 – Schválenie memoranda o zapojení obce do udržateľného mestského rozvoja (UMR) 

– prerokovanie a schválenie 

Starosta obce informoval poslancov o liste od primátora Košíc, ktorý súvisí s prípravou 

udržateľného mestského rozvoja, do ktorého sa zapájajú viaceré obce. Ide o to, že podpísanie 

Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 

rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice pomôže aj našej obci pri podávaní projektov 

v budúcnosti, pritom tu ide o spoluprácu mesta Košice s viacerými obcami v územnej 

samospráve. 

Poslanci diskutovali o podpísaní Memoranda a súhlasili s ním. 

 

Uznesenie č. 79 k bodu 13 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa: 

A.  súhlasí 

s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa predloženého návrhu 

(ďalej len „memorandum“) 

 

B. poveruje 

starostu na podpísanie memoranda s mestom Košice a susediacimi obcami, ktoré odsúhlasili 

uzatvorenie memoranda. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 



 

BOD 14 – Rôzne 

Poslanci diskutovali aj o šachtách v obci, ktoré by bolo vhodné kvôli bezpečnosti prekryť. 

Keďže sa zvýšil materiál z opravy kanála na ulici Dimečky, a to rúra, ktorá by bola vhodná 

na prekrytie šachty, poslanci sa zhodli, že by bolo vhodné prekryť šachtu nachádzajúcu sa na 

ulici Cintorínskej, ktorá je nebezpečná najmä pre autá, keďže je tam úzka cesta a šachtu 

nevidno. Starosta sa vyjadril, že sa ponúkol aj občan z našej obce, ktorý je ochotný šachtu 

prekryť, preto sa bude snažiť zabezpečiť prekrytie šachty. 

 

BOD 15 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

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


