
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

z 30. septembra 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: Gabriel Strassburger 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021. 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Vyšná Myšľa. 

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 – 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 uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sú splnené, niektoré sa ešte plnia priebežne. 

 

BOD 4 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

Zástupca starostu obce predostrel prítomným rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré sa týkalo bežných 

menších presunov v rámci rozpočtu týkajúcich sa napríklad objednávky tlačív, kúpy kytíc na 

jubileá, financovania výpočtovej techniky, údržby verejného priestranstva, aby boli správne 

zaúčtované v rozpočte. 

Poslanci krátko diskutovali a prijali túto informáciu na vedomie.  

 

Uznesenie č. 107 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2021. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 – Voľba hlavného kontrolóra obce Vyšná Myšľa 

Zástupca starostu obce uviedol, že do 16. 9. 2021 bola doručená jedna obálka na voľbu hlavného 

kontrolóra obce. Prijatú zalepenú obálku s dokladmi na voľbu hlavného kontrolóra odovzdal 

prítomným poslancom. Komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok zložená z prítomných 

poslancov skontrolovala doklady, ktoré sa nachádzali v odovzdanej obálke. 

1. uchádzač – Ing. Rastislav Petrik 

P. č. Požiadavka Splnená Nesplnená Poznámka 

1. Minimálne úplné stredné vzdelanie •   

2. 
Písomný súhlas uchádzača na spracovanie 

osobných údajov 
•   



3. 
Fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní 
•   

4. Profesijný životopis s prehľadom praxe •   

5. Výpis z registra trestov •   

6. 
Znalosť zákonov a právnych predpisov pre 

oblasť verejnej správy 
•   

7. 
Minimálne 5-ročná prax v kontrolnej činnosti 

alebo vo verejnej správe 
•   

 

Poslanci krátko diskutovali a pristúpili k tajnému hlasovaniu. Predseda komisie na 

vyhodnotenie splnenia podmienok Ing. Gabriel Budai predniesol výsledky hlasovania: 

„Komisia zistila výsledky tajného hlasovania. Odovzdané hlasy: 6. Za uchádzača 

Ing. Rastislava Petrika hlasovalo 6.“ 

 

Uznesenie č. 108 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie výsledky tajného hlasovania „Voľba 

hlavného kontrolóra obce“, ktoré zistila komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok, 

a konštatuje, že za hlavného kontrolóra bol zvolený Ing. Rastislav Petrik s nástupom od 4. októbra 

2021 – z dôvodu dočasnej práceneschopnosti bol nástup posunutý na 4. október 2021. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Rôzne 

Poslankyňa Bc. Zuzana Petrášová podala návrh na zvýšenie platu starostu. Poslanci diskutovali 

o tomto návrhu, o nástupe starostu do práce po práceneschopnosti (predpokladá návrat od 1. 

novembra 2021) a o výške zvýšenia platu. Poslanci sa napokon zhodli, že starostovi plat zvýšia 

o 30 %. 

 

Uznesenie č. 109 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa na základe § 4 ods. 4 zákona Národnej rady SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov prerokovalo plat starostu obce Vyšná Myšľa a na základe § 3 ods. 

1 v spojení s § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 



predpisov s účinnosťou od 1.10.2021 schvaľuje úpravu platu starostovi obce Vyšná Myšľa o 30 

%. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s tým, že v sobotu 2. októbra 2021 o 15.00 h sa 

uskutoční odkrývanie a posviacka nového erbu Vyšnej Myšle v parku pri stanici a pozval aj 

prítomných poslancov na túto akciu. 

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s nástupom novej učiteľky do materskej školy, 

s čistením vyhliadky a okolia močidla, s návrhom na obnovu a maľovanie plota pri cintoríne. 

Ďalej podal poslancom informáciu o havárii na vodovode na Cintorínskej ulici a o oprave tejto 

časti vodovodu. Poslanci sa rozprávali aj o liste, ktorý bol zaslaný obyvateľom, čo sa týka 

vodovodu, a o projektoch na opravy vodovodu. 

Poslanci sa rozprávali o týchto ďalších témach: oprava železničného mosta a pridanie búdky na 

stanici – je to potrebné riešiť so Železnicami SR; kanálová diera na križovatke ulíc Cintorínska, 

Úzka a Dimečky, plot u pani Štefušovej – tieto problémy sa postupne riešia; potreba vymýšľať 

a písať nové projekty, napríklad workoutvé ihrisko; žiadosť masérky pani Luptákovej 

o prenájom miestnosti v budove bývalej základnej školy – je potrebné dať jej ponuku. 

 

BOD 7 – Záver 

Zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

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

 


