Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
z 31. augusta 2021
Prítomní:
Zástupca starostu obce: poslanec Ing. Gabriel Budai
Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová
Peter Leščinský
Mária Majcherová
Vladimír Oberle
Bc. Zuzana Petrášová
Neprítomní:
Starosta obce: Marek Habina
Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik
Poslanec: Gabrel Stassburger
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – podanie informácie.
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – podanie informácie.
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021– prerokovanie a schválenie.
7. Žiadosť OZ FK Geča o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v r. 2021 – prerokovanie
a schválenie.
8. Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovaní obchodu a služieb a o prevádzkovom a
predajnom čase na území obce Vyšná Myšľa – prerokovanie a schválenie.
9. Všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce
zakázané alebo obmedzené – prerokovanie a schválenie.
10. Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách na udržiavanie čistoty obci a o ochrane verejnej
zelene – prerokovanie a schválenie.
11. Rôzne.
12. 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 – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0

BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice
Zástupca starostu obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú.
Hlasovanie: Za – 6
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. 91 až 93 – Záverečný účet obce za rok 2020 –
prerokovanie a schválenie – splnené.
BOD 4 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – podanie informácie
Zástupca starostu obce predostrel prítomným Rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré sa týkalo
bežných menších presunov v rámci rozpočtu za 3. mesiac. Presuny sa vykonali kvôli odmene
pre odchádzajúcu riaditeľku MŠ a kvôli bežným výdavkom, aby boli správne zaúčtované.
Poslanci krátko diskutovali a prijali túto informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 94 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0

BOD 5 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – podanie informácie
Zástupca starostu obce predostrel prítomným Rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré sa týkalo
bežných menších presunov v rámci rozpočtu za 4. mesiac. Presuny sa vykonali kvôli nákupu
materiálu, pracovných odevov, prenájmu transformátora a kvôli ďalším bežným výdavkom,
aby boli správne zaúčtované.
Poslanci krátko diskutovali a prijali túto informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 95 k bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2021.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 6 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – prerokovanie a schválenie
Zástupca starostu obce predostrel prítomným Rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré sa týkalo
presunov v rámci rozpočtu za 6. mesiac. Presuny sa vykonali kvôli vyššej sume od štátu
týkajúcej sa testovania kvôli ochoreniu COVID-19 (testovalo sa dlhšie, ako sa pôvodne
predpokladalo), vráteniu dotácie za projekt a kvôli ďalším bežným výdavkom, aby boli správne
zaúčtované.
Poslanci krátko diskutovali a schválili toto rozpočtové opatrenie.
Uznesenie č. 96 k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 7 – Žiadosť OZ FK Geča o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v r. 2021 – prerokovanie
a schválenie
Zástupca starostu obce položil na začiatku diskusie základnú otázku, od ktorej sa môže táto
diskusia odvíjať, a to, či chceme mať v obci futbal. Naši futbalisti už dlhšie nevedia fungovať
v rámci vlastného OZ kvôli nezhodám medzi jeho členmi. Teraz sa naskytla možnosť, že by

OZ FK Geča zastrešilo našich futbalistov na jednu sezónu, aby sa mohli potom samostatne
rozbehnúť. Obec pritom podpísala zmluvu s týmto OZ o zastrešení nášho futbalového klubu.
Na rozbehnutie však potrebujú financie na prihlásenie do súťaží, a preto žiadajú o dotáciu. Tá
sa im má poskytnúť s tým, že všetky minuté financie vyúčtujú a zvyšok peňazí, ktoré už nebudú
potrebovať, vrátia.
Poslanci teda začali diskusiu tým, že by bolo škoda, ak by v obci prestal futbal fungovať, ale
zároveň je pre nich zvláštne poskytovať takúto dotáciu pre cudzie OZ. Diskutovali aj o tom,
koľko hráčov v našom družstve je z Vyšnej Myšle a koľko financií je asi potrebných na
prihlásenie do súťaže, teda koľko financií sa futbalovému klubu schvaľovalo po minulé roky.
Poslanci sa potom zhodli, že futbal chcú v obci zachovať, teda dotáciu podporia, ale
vyúčtovanie jej využitia budú chcieť vidieť na obecnom zastupiteľstve, aby mali prehľad
o použití financií na futbal.
Uznesenie č. 97 k bodu 7
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje dotáciu vo výške 1 200 eur pre OZ FK Geča
na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vyšná Myšľa a na základe zmluvy.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 8 – Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovaní obchodu a služieb a o prevádzkovom
a predajnom čase na území obce Vyšná Myšľa – prerokovanie a schválenie
Zástupca starostu obce predostrel prítomným všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovaní
obchodu a služieb a o prevádzkovom a predajnom čase na území obce Vyšná Myšľa tak, ako
bolo spísané právnikom a bolo poslancom na preštudovanie zasielané už pred zastupiteľstvom.
Ide o VZN, ktoré by obec mala mať, preto je ho potrebné doplniť, ak by prišla kontrola.
Poslanci diskutovali o tomto VZN, ktoré sa im zdalo dobre napísané, upravili v ňom len
štylistickú chybu, keď slovné spojenie „do výšky minimálne“ v čl. VI zmenili na slovné
spojenie „vo výške minimálne“, ktoré dáva zmysel. Následne schválili znenie tohto VZN.
Uznesenie č. 98 k bodu 8
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vyšná Myšľa.

Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 9 – Všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na
území obce zakázané alebo obmedzené – prerokovanie a schválenie
Zástupca starostu obce predostrel prítomným všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení
činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené, tak, ako bolo
spísané právnikom a bolo poslancom na preštudovanie zasielané už pred zastupiteľstvom. Ide
o VZN, ktoré by obec mala mať, preto je ho potrebné doplniť, ak by prišla kontrola.
Poslanci diskutovali o tomto VZN, najmä o tom, či sú v ňom dobre a dostatočne podrobne
spísané všetky činnosti, pretože už sa stretli aj s podrobnejším opisom. Napokon sa zhodli, že
právnik vie, ktorých činností sa VZN má a musí týkať, a preto sa rozhodli schváliť znenie tohto
VZN.
Uznesenie č. 99 k bodu 9
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2021 o
ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 10 – Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách na udržiavanie čistoty obci a o ochrane
verejnej zelene – prerokovanie a schválenie
Zástupca starostu obce predostrel prítomným všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách na
udržiavanie čistoty obci a o ochrane verejnej zelene tak, ako bolo spísané právnikom a bolo
poslancom na preštudovanie zasielané už pred zastupiteľstvom. Ide o VZN, ktoré by obec mala
mať, preto je ho potrebné doplniť, ak by prišla kontrola.
Poslanci diskutovali o tomto VZN, najmä o povinnostiach vlastníkov, užívateľov alebo
správcov pozemkov spísaných v tretej časti, ktoré podľa nich nie sú dostatočne podrobne
opísané. Poslankyňa Majcherová navrhla niektoré povinnosti opísať podrobnejšie a tiež doplniť

ďalšie body do tejto časti. Poslanci sa potom rozhodli schváliť znenie tohto VZN s tým, že sa
doň zapracujú pripomienky poslankyne Majcherovej.
Uznesenie č. 100 k bodu 10
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2021 o
pravidlách na udržiavanie čistoty obci a o ochrane verejnej zelene.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 11 – Rôzne
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s potrebou zakúpenia elektrocentrály, ktorá je
potrebná pre vodojem, ale aj pre akcie. Poslanci diskutovali o kúpe a zhodli sa, že je potrebné
pre obec zaobstarať elektrocentrálu.
Uznesenie č. 101 k bodu 11
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 888 eur na nákup elektrocentrály.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s búracími prácami, ktoré sa udiali v okolí
cintorína pri búraní starého plota a chodníka, a tiež s ďalšími prácami, ktoré súviseli s prípravou
terénu pre nový chodník. Predostrel im financovanie týchto prác. Poslanci diskutovali o oprave
chodníka pri cintoríne, ktorú už skôr podporili, a o financovaní búracích prác a schválili ho.
Uznesenie č. 102 k bodu 11
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 4 208,70 eur na búracie práce betónového oplotenia z dôvodu havarijného stavu
na miestnom cintoríne vo Vyšnej Myšli, následne výkopové práce, vývoz sute, terénne úpravy,
prevoz zeminy.

Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s prácami na erbe, ktorý má byť umiestnený dole
na hlavnej ulici. V prácach sa pokračuje, obci bola zatiaľ zaslaná jedna fotografia, zvyšok bude
prekvapením. Erb má byť hotový do konca septembra. Financovanie erbu prebieha v splátkach,
ale je potrebné, aby bola suma presunutá z rezervného fondu. Keďže poslanci odobrili
realizáciu erbu už skôr, schválili presun financií naň z rezervného fondu.
Uznesenie č. 103 k bodu 11
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 11 111 eur na zhotovenie umeleckého diela – erbu obce Vyšná Myšľa.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s ďalšími prácami týkajúcimi sa opravy
chodníka pri cintoríne. Poslancom oznámil, že bola zakúpená dlažba a vybraná firma začala
pracovať na jej ukladaní. Na financovanie týchto položiek je potrebné presunúť peniaze
z rezervného fondu. Keďže poslanci sami navrhli opravu chodníka v havarijnom stave už skôr,
schválili presun financií na realizáciu jeho opravy z rezervného fondu.
Uznesenie č. 104 k bodu 11
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 6 836,31 eur na zakúpenie dlažby.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 105 k bodu 11
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 8 534 eur na práce na chodníku na miestnom cintoríne.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s plánom na rekonštrukciu priestorov na hornom
poschodí obecného úradu, kde sú kancelárie. Tieto priestory sú už dlhé roky v rovnakom stave
a vyžadujú si rekonštrukciu, s ktorou by sa malo začať niekedy v zime, ale je potrebné
financovať ju z rezervného fondu. Poslanci súhlasili s potrebou rekonštrukcie priestorov
kancelárií, pretože obec sa aj cez ne reprezentuje a naozaj si rekonštrukciu vyžadujú, a preto
schválili jej financovanie z rezervného fondu.
Uznesenie č. 106 k bodu 11
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 35 000 eur na rekonštrukciu vnútorných priestorov obecného úradu.
Hlasovanie: Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 12 – Záver
Zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová

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

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

