
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli z 2. júna 

2021 

 

Prítomní: 

Zástupca starostu obce: poslanec Ing. Gabriel Budai 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová 

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Bc. Zuzana Petrášová 

Vladimír Oberle (po 3. bode programu) 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

Neprítomní: 

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Gabriel Strassburger 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Vybudovanie Myšľanskej vyhliadky – prerokovanie a schválenie financovania. 

5. Žiadosť o úľavu platenia nájomného – Jaroslava Nosaľová. 

6. Rôzne. 

7. 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 – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

 



BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice 

Zástupca starostu obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Zástupca starostu obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo 

schválené toto uznesenie: uznesenie č. 86 – Prerokovanie odkúpenia pozemku – časť parcely 

určená na stavbu „Miestna obslužná komunikácia MO 7,5/40 IBV Za cintorínom“ – splnené.  

 

BOD 4 – Vybudovanie Myšľanskej vyhliadky – prerokovanie a schválenie financovania 

K poslancom sa pripojil Vladimír Oberle, ktorý objasnil niektoré aspekty projektu Myšľanskej 

vyhliadky. 

Zástupca starostu obce predostrel prítomným informáciu o spôsobe financovania projektu 

Myšľanskej vyhliadky. Bolo potrebné urobiť dva zásahy do rozpočtu spojené s financovaním 

tohto projektu. 

Obec totiž dostala časť sumy na financovanie ako dotáciu od štátu, ale na časti financovania sa 

musí podieľať sama, a teda rozdiel medzi celkovou sumou projektu a štátnou dotáciou je 

potrebné dorovnať použitím rezervného fondu. Fakturovanie bolo potrebné prerobiť kvôli 

tomu, že suma od štátu bola poskytnutá v rámci bežných výdavkov rozpočtu, ale v rozpočte 

bola fakturovaná v kapitálových. 

Ďalší zásah sa týkal samotného projektu, ktorého pôvodný návrh bol nevyhovujúci. Zakotvenie 

plošiny bolo kvôli statike nevyhovujúce a projekt sa tak musel meniť. Projektant menil projekt 

na základe vykonaných výkopových prác. Ktoré odhalili, že kvôli statike je potrebné zväčšiť 

kotvenie plošiny. To si vyžiadalo vykopanie väčších základov a použitie oveľa väčšieho 

množstva betónu na zakotvenie vyhliadky. Okrem toho projektant v projekte nerátal 

s vytvorením prístupovej cesty pre bagre a väčšie vozidlá stavby, ktorá bola nutnosťou v ťažko 

dostupnom teréne. Toto všetko spôsobilo navýšenie ceny celého projektu. 

Poslanci viedli diskusiu o projekte a o tom, ako mohla v návrhu nastať taká chyba a či by za to 

nemal projektant niesť zodpovednosť. Hlavný kontrolór im objasnil, že zmluva s projektantom 

je podpísaná takým spôsobom, že zodpovednosť neponesie. Poslanci sa rozhodli schváliť tieto 

zmeny, keďže projekt je už hotový a Myšľanska vyhliadka stojí. 



 

Uznesenie č. 88 k bodu 4 

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

6 485,08 eur na rozdiel prác vykonaných na Myšľanskej vyhliadke na základe zmluvy o dielo č. 

44/2020 a dodatku č. 1 na úhradu faktúry č. 10210024. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 89 k bodu 4 

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

6 229,90 eur za práce naviac podľa novej projektovej dokumentácie na Myšľanskej vyhliadke 

na základe zmluvy o dielo č. 44/2020 a dodatku č. 1 na úhradu faktúry č. 102100264. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 – Žiadosť o úľavu platenia nájomného – Jaroslava Nosaľová 

Tento bod programu prerokovalo obecné zastupiteľstvo pred predchádzajúcim bodom z dôvodu 

neprítomnosti poslanca Oberleho, ktorý musel objasniť niektoré okolnosti projektu Myšľanskej 

vyhliadky, a tak bola potrebná jeho prítomnosť pri prerokovaní predchádzajúceho bodu. 

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných so žiadosťou od pani Nosaľovej o úľavu od 

platenia nájomného za miestnosť, kde prevádzkuje kaderníctvo z dôvodu protipandemických 

opatrení, keď bola jej prevádzka zatvorená od polovice decembra 2020 do polovice apríla 2021.  

Poslanci krátko diskutovali o odpustení nájomného a rozhodli sa ho pani Nosaľovej odpustiť 

za štyri mesiace. 

 

Uznesenie č. 90 k bodu 5 

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 január – apríl 2021 na 

základe podanej žiadosti. 



 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Rôzne 

Zástupca starostu obce predostrel prítomným informáciu o oprave cesty dolu na ulici Dimečky 

pri odbočke od železničného mosta. Plátanie cesty by obec vyšlo dosť draho a poslanci sa zhodli 

na tom, že by bolo aj neúčinné, pretože dané diery by sa po čase opäť objavili. Ďalej pri dome 

pani Štefušovej dochádza k zosuvu kopca. Je potrebné to opraviť a spevniť. Pani Štefušová je 

ochotná sa podieľať na oprave, a teda je potrebné odhadnúť cenu opravy. 

Zástupca starostu obce predostrel prítomným aj informáciu o cenových ponukách na upravenie 

projektu zateplenia budovy obecného úradu. Ide o to, že vypracovaný projekt zostáva, ale je 

potrebné ho doplniť, aby spĺňal štandardy vyššej triedy, pretože bez doplnenia už nie je 

postačujúci. 

Ďalej boli predostreté predbežné informácie o erbe a rekonštrukcii vodomeru, o ktorých ešte 

budú prebiehať rokovania. 

 

BOD 7 – Záver 

Zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

Ing. Gabriel Budai, zástupca starostu obce ......................................................................... 

 

 

 


