Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
z 28. júna 2021
Prítomní:
Zástupca starostu obce: poslanec Ing. Gabriel Budai
Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová
Mária Majcherová
Bc. Zuzana Petrášová
Gabriel Strassburger
Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik
Neprítomní:
Starosta obce: Marek Habina
Poslanci: Peter Leščinský, Vladimír Oberle
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4. Záverečný účet obce za rok 2020 – prerokovanie a schválenie.
5. Rôzne.
6. 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 tieto uznesenia: uznesenia č. 88 a 89 – Vybudovanie Myšľanskej vyhliadky –
prerokovanie a schválenie financovania – splnené; uznesenie č. 90 – Žiadosť o úľavu platenia
nájomného – Jaroslava Nosaľová – splnené.
BOD 4 – Záverečný účet obce za rok 2020 – prerokovanie a schválenie
Zástupca starostu obce predostrel prítomným Záverečný účet obce za rok 2020. Poslancov
oboznámil s prebytkom v záverečnom účte a s možnosťami jeho využitia. Prebytok je možné
uložiť do rezervného alebo peňažného fondu, tiež je možné použiť ho v aktuálnom rozpočte.
Istú sumu peňazí je potrebné vrátiť do rezervného fondu, pretože z neho bola čerpaná
a nevrátila sa do konca roka – táto suma sa vracia z prebytku v záverečnom účte.
Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných poslancov so svojím stanoviskom
k záverečnému účtu, pričom ho odporúčal schváliť bez výhrad. Vyjadril sa tiež k tomu, že
minimum, ktoré má obec vložiť do rezervného fondu z prebytku je 10 %, ale môže tam byť
vložená aj vyššia suma, pričom on odporúča vložiť tam vyššiu sumu, ako je 10 % z prebytku.
Bol tiež predostretý návrh, aby sa istá suma peňazí vložila do peňažného fondu, pretože medzi
sumami peňazí, ktoré sú v rezervnom a peňažnom fonde, je veľký rozdiel. Pritom peniaze
z peňažného fondu by sa dali použiť napríklad na plánovanú opravu chodníka pri cintoríne.
Kontrolór poslancov upozornil, že na opravu chodníka je možné využiť aj peniaze z rezervného
fondu. Takisto je možné využiť peniaze z rezervného fondu aj na financovanie erbu, a preto
odporúča dať vyššiu sumu peňazí do rezervného fondu a nižšiu do peňažného fondu.
Poslanci diskutovali o všetkých týchto podnetoch, tiež o sume prebytku a o tom, ako ju
rozdeliť. Napokon rozhodli, že do peňažného fondu vložia takú sumu peňazí, aby výsledná
suma v tomto fonde bola 10 000 eur, a zvyšnú vyššiu sumu vložia do rezervného fondu.
Uznesenie č. 91 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu za rok 2020.

Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 92 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Záverečný účet obce Vyšná Myšľa za rok
2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 93 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2020 na tvorbu
-

rezervného fondu v sume 84 511,76 eur;

-

peňažného fondu v sume 8 961,76 eur.

Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 5 – Rôzne
Zástupca starostu obce sa vrátil k informácii o cenových ponukách na upravenie projektu
zateplenia budovy obecného úradu, ktorý je potrebné ho doplniť, aby spĺňal štandardy vyššej
triedy, pretože bez doplnenia už nie je postačujúci. Poslanci o tejto téme opäť diskutovali a už
nevidia zmysel meniť projekt, keď sa toľké roky nič neurobilo.
Poslanci tiež riešili list k spotrebe vody, ktorý chcú rozposlať občanom, aby mali prehľad o tejto
téme, keďže obec zaznamenala vysoký únik vody. Zástupca starostu obce tiež predostrel
poslancom závery zo svojho rozhovoru so spoločnosťou Aquaspiš, ktorá prevádzkuje vodomer,
o procesoch a kontrolách, ktoré s tým súvisia.
Poslanci tiež riešili problém s multifunkčným ihriskom, rozprávali sa o možnosti zrušenia VZN
k multifunkčnému ihrisku, aké by to prinieslo pre obec výhody aj nevýhody.

Ďalej boli predostreté ďalšie informácie o realizácii erbu.
BOD 6 – Záver
Zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová

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

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

