Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
zo 16. novembra 2021
Prítomní:
Starosta obce: Marek Habina
Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová
Ing. Gabriel Budai (po 6. bode)
Mária Majcherová
Vladimír Oberle
Bc. Zuzana Petrášová
Gabriel Strassburger
Neprítomní:
Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik
Poslanec: Peter Leščinský
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 – podanie informácie.
5. Určenie miesta umiestnenia Z-boxu.
6. Prehodnotenie stanovenej výšky poplatkov za služby na území obce Vyšná Myšľa.
7. Rôzne.
8. Záver.
BOD 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta 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
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce uviedol, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
č. 107, 108 a 109 sú splnené.
BOD 4 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 – podanie informácie
Starosta obce predostrel prítomným rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré sa týkalo bežných
menších presunov v rámci rozpočtu týkajúcich sa napríklad presunu peňazí z poradenských
služieb na právne služby, ktorých hodnota sa zvyšovala, presunu peňazí z interiérového
vybavenia pre škôlku na výpočtovú techniku pre škôlku (nový počítač pre riaditeľku), aby
boli správne zaúčtované v rozpočte.
Poslanci krátko diskutovali a prijali túto informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 110 k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5/2021.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 5 – Určenie miesta umiestnenia Z-boxu
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou umiestnenia tzv. Z-boxu, teda skrinky na
zásielky fungujúcej na solárny pohon, ktorá bola predostretá našej obci. Starosta navrhol ako
vhodné miesto umiestnenia parkovisko pri obecnom úrade, ke´dže skrinka je menšieho
rozmeru.
Poslanci diskutovali o výhodách a nevýhodách umiestnenia Z-boxu v obci a dospeli k názoru,
že prevažujú výhody, keďže ide o službu občanom, ktorí si zo Z-boxu budú môcť vyzdvihnúť

objednané zásielky, a obec táto služba nebude nič stáť. Parkovisko pri obecnom úrade
považovali za vhodné miesto na umiestnenie Z-boxu. Po diskusii pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 111 k bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa súhlasí s umiestnením Z-boxu v obci Vyšná Myšľa na
parkovisku pred obecným úradom a poveruje starostu obce k podpísaniu zmluvy pre umiestnenie
Z-boxu.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 6 – Prehodnotenie stanovenej výšky poplatkov za služby na území obce Vyšná Myšľa
Starosta obce predostrel prítomným poslancom rôzne služby, ktoré sú v obci využívané, ale
nie sú za ne stanovené poplatky, a preto by bolo vhodné ich stanoviť, keďže obec stoja
peniaze, ale najmä čas jej zamestnancov.
Vyskytlo sa niekoľko prípadov, keď občania žiadali od obce rozhodnutie o pridelení
súpisného čísla, ktoré potrebujú hlavne pri starších domoch, ak nie sú zapísané v katastri – ide
najmä o ľudí, ktorí dedia takéto domy. Pracovníčka úradu žiadosť prijme, vyhľadá
rozhodnutie v našej databáze a ak tam nie je, čo je dosť častá situácia, požiada ministerstvo
vnútra o podklady k číslu domu. Po doručení potom vydá nové rozhodnutie s novým
dátumom. Cena tohto úkonu nie je stanovená, starosta navrhol cenu v rozmedzí 10 – 15 eur.
Poslanci diskutovali o tom, že tento úkon je jednak časovo náročný a tiež zahŕňa isté
poplatky, preto za vhodnú považovali sumu 15 eur.
Pri prenájme sály alebo jedálne sa líši cena v zime a v lete, čo súvisí najmä s potrebou
vykurovania priestorov v zimnom období. Táto potreba vykurovania však môže nastať aj
v lete, ak je chladnejšie počasie, a preto starosta navrhol, aby sa slová zima/leto zmenili na
slová počas vykurovania sály alebo jedálne KD/mimo vykurovania sály alebo jedálne KD.
Poplatok by sa v tomto prípade nemenil. Poslanci krátko diskutovali a súhlasili s touto
zmenou slov.
Developeri často chodia na obecný úrad a žiadajú od obce potvrdenie a správu o určitých
parcelách v obci, či je tam naplánovaná výstavba rodinných domov, či ide o stavebný
pozemok. Táto služba nemá stanovený poplatok, ale je dosť zdĺhavá pre pracovníčku
obecného úradu a ide o službu, ktorú obec robí akoby navyše. Starosta navrhuje poplatok 10 –

30 eur. Poslanci sa zhodli na poplatku 30 eur za túto službu, keďže v diskusii dospeli
k záveru, že developer by si túto informáciu vedel zistiť aj sám.
Veľké podnikateľské subjekty žiadajú o vyhlásenie reklamného spotu, ale suma za takéto
hlásenie nie je stanovená. Starosta navrhol sumu 15 – 30 eur. Poslanci sa po diskusii
o rôznych iných poplatkoch za hlásenia v rozhlase zhodli na sume 15 eur.
Uznesenie č. 112 k bodu 6
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa stanovuje tieto poplatky za služby v obci Vyšná
Myšľa:
-

poplatok za dodatočné potvrdenie o vydaní rozhodnutia o súpisnom čísle vo výške 15
eur;

-

poplatok za potvrdenie na základe vlastnej žiadosti týkajúce sa stavebnej agendy,
ktoré nie je v zákone o správnych poplatkoch vo výške 30 eur;

-

poplatok za jeden reklamný oznam (reklamu) v miestnom rozhlase pre podnikateľské
subjekty vo výške 15 eur.

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje pri poplatkoch za prenájom sály alebo
jedálne KD zmenu slov zima/leto na slová počas vykurovania sály alebo jedálne KD/mimo
vykurovania sály alebo jedálne KD.
Hlasovanie: Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
BOD 7 – Rôzne
K poslancom sa pripojil Ing. Gabriel Budai.
Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že riaditeľka materskej školy bude dlhodobo PN,
a preto je potrebné hľadať novú. Na obecnom úrade už na tom pracujú. Projekt týkajúci sa
obecného úradu bol kvôli firme, ktorá mala robiť elektrinu skrachovala, opäť posunutý na
nové verejné obstarávanie. Dňa 25. 11. 2021 sa u nás uskutoční Rada starostov. Obec
v spolupráci s eRkom chystá vianočné trhy, pokiaľ to situácia povolí. Poslanci sa pýtali na
plot u pani Štefušovej, starosta zistil, že pozemok pod plotom asi ani nepatrí obci, ale
urbariátu, preto sa dohodli, že starosta presne zistí, komu patrí pozemok a koľko by asi stála
oprava.

Starosta obce predostrel poslancom aj niekoľko svojich plánov na rok 2022: urobiť asfalt na
ulici Dimečky, aby cesta k vyhliadke bola lepšia, dokončiť bránu na cintoríne, vymaľovať
Dom smútku, ak bude schválený projekt na radiátory a kotle v MŠ, navrhol aj vymaľovať
triedu, tiež strechu a opraviť komín, projekt na šatne pri futbalovom ihrisku sa musel prerobiť,
takže dotácia bude nižšia a zvyšok doplatíme z rozpočtu, chce nejakým spôsobom skrášliť
a zefektívniť cestu k vyhliadke, dokončiť park pri cintoríne, zrovnať plochu pri koscelku
a tiež začať riešiť workoutové ihrisko.
BOD 8 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Marcela Bokorová

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

Marek Habina, starosta obce

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

