Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
z 19. marca 2021
Prítomní:
Zástupca starostu obce: poslanec Ing. Gabriel Budai
Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová
Mária Majcherová
Bc. Zuzana Petrášová
Vladimír Oberle (prítomný po 4. bode programu)
Neprítomní:
Starosta obce: Marek Habina
Poslanci: Gabriel Strassburger
Peter Leščinský
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. 9 – prerokovanie a schválenie.
5. Rozpočtové opatrenie č. 10 – prerokovanie a schválenie.
6. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023.
7. Poskytnuté dotácie občianskym združeniam na r. 2021 – prerokovanie podmienok
čerpania v roku 2021.
8. Dodržiavanie zákona NR SR č. 250/2012 Z. z. o regulácii sieťových odvetví, ktorým sa
určuje maximálna cena za vodné a stočné – podanie informácie.
9. Prerokovanie a schválenie prevádzkového poriadku, poplatkov cintorína vo Vyšnej
Myšli.
10. Rôzne.
11. Záver.

BOD 1 – Otvorenie zasadnutia
Zástupca starostu obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Prítomných oboznámil s bodmi programu zasadnutia.
Hlasovanie o programe: Za – 4
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice
Zástupca starostu obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú.
Hlasovanie: Za – 4
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Zástupca starostu obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli
schválené tieto uznesenia: uznesenia č. 69 – 72 – Rozpočtové opatrenia č. 5, 6, 7 a 8 – splnené;
uznesenie č. 73 – Podanie informácie o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému
uzavretiu nájomných zmlúv pre 6 b. j. – splnené, nájomné zmluvy uzatvorené; uznesenie č. 74
– Schválenie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu – splnené; uznesenie č. 75 –
Žiadosť o úľavu platenia nájomného – Alexander Kocsic – GASTRO Komplet – splnené, do
14. 2. 2021 bolo odpustené platenie nájomného, potom bola spustená prevádzka; uznesenie č.
76 – Prerokovanie financovania prác na odstránenie havarijného stavu kanalizácie dažďovej
vody na ulici Dimečky – splnené; uznesenie č. 77 – Žiadosť na vypracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie čerpacej stanice pitnej vody a výtlačného vodovodu Vyšná Myšľa
– prerokovanie a schválenie – splnené, pôžička sa využíva; uznesenie č. 78 – Obnova
vykurovania MŠ – podanie žiadosti o dotáciu z enviromentálneho fondu – podanie informácie
– splnené; uznesenie č. 79 – Schválenie memoranda o zapojení obce do udržateľného
mestského rozvoja (UMR) – prerokovanie a schválenie – ešte nesplnené, pretože memorandum
musí byť podpísané priamo starostom, čo sa nedalo momentálne zrealizovať.

BOD 4 – Rozpočtové opatrenie č. 9 – prerokovanie a schválenie

Zástupca starostu obce predostrel prítomným rozpočtové opatrenie č. 9/2020, ktoré sa týkalo
presunov v rámci rozpočtu v novembri 2020 pre poskytnutú pôžičku kvôli pandémii.
Poslanci krátko diskutovali a schválili rozpočtové opatrenie.
Uznesenie č. 80 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 9/2020.
Hlasovanie: Za – 4
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 5 – Rozpočtové opatrenie č. 10 – prerokovanie a schválenie
Pred prerokovaním tohto bodu sa k zasadnutiu obecného zastupiteľstva pridal poslanec
Vladimír Oberle.
Zástupca starostu obce predostrel prítomným rozpočtové opatrenie č. 10/2020, ktoré sa týkalo
presunov v rámci rozpočtu v decembri 2020 pre poskytnutú pôžičku kvôli pandémii.
Poslanci krátko diskutovali a schválili rozpočtové opatrenie.
Uznesenie č. 81 k bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 10/2020.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 6 – Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023
Zástupca starostu obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023, s ktorým sa
poslanci oboznámili už pred zasadnutím obecného zastupiteľstva (bol im zaslaný dopredu). Na
zasadnutí si poslanci prešli jednotlivé body rozpočtu a diskutovali o nich.
Poslanci boli oboznámení o niektorých sumách v rozpočte, ktoré sa týkali rôznych zmien
v rozpočte kvôli pandémii COVID-19 a mzdám zamestnancov.
Poslanci diskutovali o schválených projektoch a potrebe ich dofinancovania z rozpočtu obce –
na projekt týkajúci sa kultúrneho domu už bola podaná žiadosť a ak by sa s opravami začalo
toho roku, bude potrebná rezerva z rozpočtu; bol podaný projekt na opravu plota okolo cintorína

– poslanci zhodnotili, že by bolo vhodné opraviť aj chodník pri plote, a preto by bolo vhodné
rátať aj s rezervou na túto opravu; je potrebné tiež vyčleniť nejaké peniaze z rezervného fondu
na opravy týkajúce sa materskej školy; čo sa týka projektu komunitného domu, pandémia jeho
realizáciu posúva, preto sa o tom zatiaľ neuvažuje, a čo sa týka šatní pri futbalovom ihrisku,
poslanci zatiaľ nevidia potrebu ich rekonštrukcie, pretože kvôli pandemickej situácii
neprebiehajú futbalové zápasy.
Poslanci teda dospeli k záveru, že suma plánovaná na rekonštrukciu šatní bude potrebnejšia na
dofinancovanie projektu kultúrneho domu a časť sumy plánovanej na kultúrne podujatia, ktoré
sa kvôli pandémii zrejme neuskutočnia v takom množstve, sa presunie na opravu chodníka pri
cintoríne.
Po diskusii o návrhu rozpočtu zástupca starostu nechal poslancov hlasovať o jednotlivých
bodoch uznesenia č. 82.
Uznesenie č. 82 k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa:
a) schvaľuje v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte obce Vyšná Myšľa,
b) schvaľuje rozpočet obce Vyšná Myšľa na rok 2021 podľa predlohy hlavných kategórií,
c) berie na vedomie rozpočet obce Vyšná Myšľa na roky 2022 a 2023,
d) poveruje starostu obce podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
v znení ďalších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších zmien
a doplnkov aktualizovať rozpočet:


presunom finančných prostriedkov podľa potreby v rámci platnej funkčnej
a ekonomickej klasifikácie za podmienky dodržania vyrovnaného rozpočtu,



o nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
na úrovni celkových príjmov a výdavkov,



o granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR a EÚ,



o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov,



o návratné zdroje financovania a ich splácanie, súvisiace s predfinancovaním
investičných projektov

podporených zo zdrojov EÚ, zo štátneho rozpočtu

a štátneho fondu rozvoja bývania,
e) ukladá povinnosť starostovi obce podať informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu
poslancom obecného zastupiteľstva na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
a) Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
b) Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
c) Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
d) Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
e) Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
BOD 7 – Poskytnuté dotácie občianskym združeniam na r. 2021 – prerokovanie podmienok
čerpania v roku 2021
Zástupca starostu obce informoval prítomných o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce na rok 2021 pre občianske združenia fungujúce v obci. Išlo o štyri žiadosti: žiadosť
Bežeckého klubu obce Vyšná Myšľa, žiadosť Sasanky, žiadosť Futbalového klubu Vyšná
Myšľa a žiadosť farskej rady o príspevok na platenie potrebných účtov kostola. Zástupca
starostu oboznámil prítomných so znením týchto žiadostí, poslanci si žiadosti prezreli
a diskutovali o tom, že kvôli pandémii nebude zrejme možné organizovať všetky podujatia
a tiež činnosť všetkých organizácii v tomto roku. Keďže futbal sa zatiaľ nehrá a minulého roku
sa hral menej, rozhodli, že futbalovému klubu zatiaľ dotáciu neposkytnú. Sasanke a Bežeckému
klubu sa rozhodli schváliť dotácie v približne polovičných výškach ich žiadostí kvôli
pandemickým opatreniam, ktoré im zatiaľ znemožňujú činnosť. Ide o dotáciu na prvý polrok,
v prípade uvoľňovania pandemických opatrení sa všetkým občianskym združeniam schváli
dodatočná dotácia. Pre kostol sa poslanci rozhodli schváliť sumu 600 eur.
Zástupca starostu obce nechal poslancov o týchto žiadostiach hlasovať.
Uznesenie č. 83 k bodu 7
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
r. 2021 na základe predložených žiadostí:
-

občianskemu združeniu Bežecký klub obce Vyšná Myšľa v sume 600,- eur,

-

občianskemu združeniu Sasanka v sume 600,- eur,

-

kostolu v sume 600,- eur.

Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0

Zdržal sa – 0
BOD 8 – Dodržiavanie zákona NR SR č. 250/2012 Z. z. o regulácii sieťových odvetví, ktorým
sa určuje maximálna cena za vodné a stočné – podanie informácie
Zástupca starostu obce oboznámil poslancov s informáciou o určovaní cien za vodné a stočné
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré sa uskutoční v septembri.
Poslanci diskutovali o tom, že je vhodné o tejto cene rokovať s daným úradom. Cena sa bude
odvíjať aj od schválenia projektu na obnovu vodovodu. Poslanci zobrali na vedomie informáciu
o určovaní ceny za vodné a stočné.
Uznesenie č. 84 k bodu 8
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie informácie ohľadom zákona NR SR
č. 250/2012 Z. z. o regulácii sieťových odvetví, ktorým sa určuje maximálna cena za vodné
a stočné pre obyvateľov obce Vyšná Myšľa.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 9 – Prerokovanie a schválenie prevádzkového poriadku, poplatkov cintorína vo Vyšnej
Myšli
Zástupca starostu oboznámil poslancov s prevádzkovým poriadkom cintorína. Zároveň ich
informoval o poplatkoch za hrobové miesta a o zmenách poplatkov, ktoré sú navrhnuté
starostom. Zmeny sa týkali poplatkov za hrobové miesta u občanov, rodákov, ktorí nemajú
trvalý pobyt v našej obci, a tiež poplatkov za obradnú miestnosť a použitie mraziaceho boxu.
Poslanci sa oboznámili s návrhom starostu a navrhli tiež zmenu poplatkov za hrobové miesta
občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci, pričom išlo len o zaokrúhlenie súm.
Uznesenie č. 85 k bodu 9
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje VZN č. 1/2021 o prevádzkovaní pohrebiska
na území Obce Vyšná Myšľa.
Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov /jednorazový poplatok/

-

 Občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci:
Hrobka – jednohrob, urnové miesto .................................................................. 33,- eur
Hrobka – dvojhrob-miesto ................................................................................ 42,- eur
Hrobka – trojhrob ........................................................................................... 47,- eur

-

 Občania, rodáci, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci:
Hrobka – jednohrob, urnové miesto ................................................................... 50,- eur
Hrobka – dvojhrob ............................................................................................. 100,- eur


-

Občania, ktorí nemali k Vyšnej Myšli príbuzenský, žiadny iný preukázateľný vzťah
a nie sú rodáci v obci:
Hrobka – jednohrob, urnové miesto ................................................................... 500,- eur
Hrobka – dvojhrob ............................................................................................. 500,- eur

Predĺženie nájomnej zmluvy na hrobové miesto (10 rokov) .....................................

20,- eur

Poplatok za obradnú miestnosť /príprava, úprava po obrade, ozvučenie/ ..............

15,- eur

Poplatok za použitie mraziaceho boxu (1 deň) ......................................................

6,- eur

Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 10 – Rôzne
Zástupca starostu informoval poslancov o tom, že Myšlianska vyhliadka sa už má montovať na
dané miesto. Pre lepší prístup bola rozšírená cesta k danému miestu v lese.
Poslanci diskutovali o chodníku pri cintoríne, že je v zlom stave a bolo by vhodné ho opraviť,
preto sa aj rozhodli pre presun financií v rozpočte na tento účel.
BOD 11 – Záver
Zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová

.......................................................................

Ing. Gabriel Budai, zástupca starosta obce .......................................................................

