
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

zo 6. apríla 2022 

 

Prítomní:  

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová  

Ing. Gabriel Budai 

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Vladimír Oberle 

Bc. Zuzana Petrášová  

Gabriel Strassburger 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024. 

5. Poskytnuté dotácie občianskym združeniam na r. 2022 – prerokovanie podmienok čerpania 

v roku 2022. 

6. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice (PHRSR) – 

prerokovanie a schválenie. 

7. Prerokovanie a schválenie prevádzkového poriadku, poplatkov Cintorína vo Vyšnej Myšli. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

Doplnenie bodu do programu: 

Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu body: 3.A Stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022. 3.B Plán kontrolnej činnosti na rok 2022. 3.C Správa 

o činnosti hlavného kontrolóra. 

 

BOD 1 – Otvorenie zasadnutia 



Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných 

oboznámil s bodmi programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie o programe: Za – 7 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

 

BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice 

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú. 

 

Hlasovanie: Za – 7 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta obce uviedol, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

č. 119 až 121 sú splnené. 

 

BOD 3.A – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k rozpočtu 2022. 

Zhodnotil ho ako vyrovnaný rozpočet, pričom kapitálový i bežný rozpočet je schodkový. Teda 

ho posúdil ako vhodný pre našu obec a navrhol ho poslancom schváliť. 

Poslanci zobrali stanovisko na vedomie. 

 

Uznesenie č. 122 k bodu 3.A 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

 

Hlasovanie: Za – 7 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

 



BOD 3.B – Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 

Hlavný kontrolór predostrel prítomným poslancom plán kontrolnej činnosti, pričom zdôraznil, 

že sa bude venovať podrobnejšie kontrole niektorých oblastí. Poslanci mu tiež môžu navrhnúť 

oblasti, ktorých kontrolu má vykonávať. 

Poslanci pristúpili k schváleniu kontrolného plánu. 

 

Uznesenie č. 123 k bodu 3.B 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje plán kontrolnej činnosti na rok 2022. 

 

Hlasovanie: Za – 7 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 3.C – Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór oboznámil poslancov so svojou činnosťou a podal o nej správu. 

Poslanci ju schválili. 

 

Uznesenie č. 124 k bodu 3.C 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra. 

 

Hlasovanie: Za – 7 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 4 – Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 

Starosta obce informoval poslancov o Návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024. V rozpočte je 

naplánovaný presun väčšej sumy z rezervného fondu. Starosta oboznámil poslancov s tým, na 

čo budú dané financie použité a v akých sumách sú plánované. 

Na šatne na ihrisku je naplánovaná suma 8 000 eur, pričom ide o sumu doplácanú k štátnej 

dotácii. Na obnovu vykurovacieho systému pre materskú školu sa naplánovala suma 2 500 eur, 

ktorá sa opätovne dopláca k štátnej dotácii. Na už zrealizované workoutové ihrisko bola 

v rozpočte zahrnutá suma 5 000 eur. Na kamerový systém pre obec zahŕňajúci 3 kamery (pri 

vchode do obce, hore pri vstupe do lesa a na multifunkčnom ihrisku) sa tiež plánuje istá suma. 



Na rekonštrukciu plota na cintoríne bola plánovaná suma 15 000 eur, ktorú sa poslanci po 

diskusii rozhodli znížiť na sumu 10 000 eur. Na revitalizáciu parku bola navrhnutá suma 15 000 

eur, ktorú sa poslanci rozhodli znížiť na sumu 5 000 eur, aby sa urobili aspoň základy pre nový 

park. Ďalej bola navrhnutá suma 16 000 eur na opravu cesty od Hlavnej smerom na Dimečky 

a na odbočke na Severnú. Tu sa poslanci rozhodli sumu navýšiť na 20 000 eur, pretože opravu 

týchto úsekov ciest považujú za dôležitú. Na opravu rozhlasu bola plánovaná suma 4 000 eur, 

na výstavbu parkovacích miest pre materskú školu suma 5 500 eur. na rekonštrukciu chodby 

a schodov na obecnom úrade bola naplánovaná suma 20 000 eur, pričom tieto opravy sa už 

budú realizovať. Po oboznámení s týmito informáciami poslanci ešte diskutovali o tom, že 

možno sa nezrealizujú všetky tieto projekty v tomto roku, ale je lepšie financie na ne 

naplánovať. Ak sa nezrealizujú, financie obci ostanú. 

Starosta ešte oboznámil poslancov s prosbou o výmenu vchodových dverí na bytovke. Jedny 

dvere sa vymenili, preto aj ostatní nájomcovia žiadajú o výmenu dverí. Poslanci zhodnotili, že 

dvere by sa mali vymeniť z financií na fonde opráv, lenže tam nie je dostatok financií na opravu 

viacerých dverí. Poslanci zhodnotili, že nájomcom bytov treba navrhnúť zvýšenie príspevku do 

fondu opráv. 

Hlavný kontrolór upozornil starostu na uverejňovanie zmlúv obce, starosta zhodnotil, že bol 

problém so systémom, cez ktorý sa zmluvy uverejňujú, ale už by malo byť všetko v poriadku 

a zmluvy uverejnené. Ďalej hlavný kontrolór navrhol ako riešenie problémov s rozhlasom SMS 

aplikáciu. Na d tým sa ešte bude uvažovať. 

Po diskusii k rozpočtu poslanci schválili predložený návrh rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 125 k bodu 4 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa: 

a) schvaľuje v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte obce Vyšná Myšľa, 

b) schvaľuje rozpočet obce Vyšná Myšľa na rok 2022 podľa predlohy hlavných kategórií, 

c) berie na vedomie rozpočet obce Vyšná Myšľa na roky 2023 a 2024, 

d) poveruje starostu obce podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1900 Zb. 

v znení ďalších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších zmien 

a doplnkov aktualizovať rozpočet: 

• presunom finančných prostriedkov podľa potreby v rámci platnej funkčnej 



a ekonomickej klasifikácie za podmienky dodržania vyrovnaného rozpočtu, 

• o nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 

na úrovni celkových príjmov a výdavkov, 

• o granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR a EÚ, 

• o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov, 

• o návratné zdroje financovania a ich splácanie, súvisiace s pred financovaním 

investičných projektov podporených zo zdrojov EÚ, zo štátneho rozpočtu a 

štátneho fondu rozvoja bývania, 

e) ukladá povinnosť starostovi obce podať informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu 

poslancom obecného zastupiteľstva na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

a) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

b) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

c) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

d) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

e) Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

BOD 5 – Poskytnuté dotácie občianskym združeniam na r. 2022 – prerokovanie podmienok 

čerpania v roku 2022 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami občianskych združení v obci o dotácie na rok 

2022. Zhodnotil, že eRku, ktoré pôsobí v obci a venuje sa deťom, obec poskytne na základe 

žiadosti finančný príspevok na denný tábor, podobne ako minulý rok. 

Ďalej starosta predostrel poslancom žiadosti futbalového klubu, bežeckého klubu a OZ 

Sasanka, tiež žiadosť farskej rady o podporu fungovania kostola. Bežecký klub požiadal 

o dotáciu vo výške 1 200 eur na fungovanie a akciu Beh vyšnou Myšľou, OZ Sasanka požiadalo 

o dotáciu vo výške 1 810 eur na fungovanie a akcie, ktoré pripravujú. Farská rada požiadala 

o dotáciu, ktorú využije na fungovanie kostola a na opravu múrika pred kostolom. Futbalový 

klub požiadal o dotáciu vo výške 4 000 eur na vyplatenie členských poplatkov a fungovanie. 

O tejto poslednej dotácii poslanci diskutovali dlhšie, pretože futbalový klub zatiaľ stále patrí 

pod OZ v Geči, ale po sezóne už bude fungovať ako samostatné občianske združenie. Poslanci 

diskutovali o výške tohto príspevku, pretože sa im zdal privysoký, keďže doteraz žiadali 

zvyčajne sumu 3 000 eur a keďže sa rozbiehajú a musia sa učiť získavať financie aj z iných 



zdrojov. Poslanci navrhli, aby urobili návrh rozpočtu, ako presnejšie použijú dané financie. 

Napokon sa poslanci rozhodli schváliť im dotáciu vo výške 3 000 eur. Tiež sa rozhodli pre OZ 

Sasanka schváliť dotáciu vo výške 2 000 eur, pretože jeho členovia sú aktívni aj v obecnom 

živote a táto dotácia zahŕňa aj fungovanie speváckej skupiny Odvážne ženy. Na kostol sa 

rozhodli prispieť sumou 1 000 eur. 

 

Uznesenie č. 126 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2022 na základe predložených žiadostí: 

- občianskemu združeniu  Bežecký klub obce Vyšná Myšľa v sume 1 200 eur, 

- obecnému futbalovému klubu obce Vyšná Myšľa v sume 3 000 eur, 

- občianskemu združeniu Sasanka v sume 2 000 eur, 

- kostolu v sume 1 000 eur. 

 

Hlasovanie: Za – 7 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice 

(PHRSR) – prerokovanie a schválenie 

Starosta prítomným poslancom predostrel program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Košice, do ktorého chceme patriť. Obci pomôže, ak bude v tomto programe, pretože 

mesto Košice nám potom môže poskytnúť pomoc pri v programe daných projektoch. Tento 

program si poslanci načítali už pred zasadnutím, pretože im bol zaslaný dopredu. 

Poslanci len krátko diskutovali a program schválili. 

 

Uznesenie č. 127 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 (PHRSR) ako spoločný 

program rozvoja obce Vyšná Myšľa, mesta Košice a obcí tvoriacich územie udržateľného 

mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice. 

 

 

Hlasovanie: Za – 7 



 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 7 – Prerokovanie a schválenie prevádzkového poriadku, poplatkov Cintorína vo Vyšnej 

Myšli 

Starosta oboznámil poslancov s problémami na cintoríne, ktoré sa týkajú najmä odpadu, ktorý 

vzniká vo veľkom množstve pri kopaní nových hrobov či úprave starších hrobov, ale tiež pri 

pohreboch, a preto navrhuje za vstup autom na cintorín zaviesť poplatok vo výške 10 eur, ale 

tiež jednorazový poplatok za vloženie tela do starého hrobu vo výške 250 eur pre cudzích ľudí 

a vo výške 33 eur pre našich občanov. 

Poslanci súhlasili s poplatkom pre hrobárov, ktorí vstupujú na cintorín autom, dokonca ho 

navrhli zvýšiť na sumu 20 eur. O poplatkoch za vloženie tela do starého hrobu diskutovali 

z toho pohľadu, či je vhodné zaviesť ho aj pre našich občanov, keďže ich vloženie tela do 

nového hrobu i do starého hrobu vyjde rovnako a je lepšie, ak sa cintorín nerozširuje veľmi 

rýchlo, pretože sa nemá kde rozširovať. Po diskusii rozhodli, že poplatok pre našich občanov 

nie je potrebný. 

 
Uznesenie č. 128 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2021 

o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vyšná Myšľa. 

Výška poplatkov: 

• 10 € za vstup motorového vozidla na cintorín za účelom zhotovenia nového hrobu 

prípadne opravy už existujúceho hrobu, 

• 250 € jednorazový poplatok za uloženie telesných pozostatkov na staré už existujúce 

hrobové miesto, na ktoré už bola uzatvorená zmluva a zápis do zmluvy, pre občana 

bez trvalého pobytu v obci Vyšná Myšľa v čase úmrtia. 

 

Hlasovanie: Za – 7 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

 

BOD 8 – Rôzne 



Starosta obce oznámil poslancom, že v sobou 9. 4. 2022 sa uskutoční brigáda – jarné 

upratovanie obce, ktoré začne o 8.30 h. V prípade dažďa sa uprace len najväčší odpad hore nad 

obcou. Za priaznivého počasia sa uprace aj okolie parkov a kostola. Strava bude zabezpečená. 

Starosta pozval poslancov na túto brigádu. 

Obec treba upratať, pretože 23 4. 2022 sa uskutoční Medzinárodne stretnutie turistov 

s výstupom zo Slanca na Veľký Milič, pričom táto túra bude končiť práve na ihrisku vo Vyšnej 

Myšli, kde sa bude podávať guláš. 

Na Deň matiek plánuje obec akciu stavanie mája v spolupráci s odvážnymi ženami a ďalšími 

občanmi. 

Starosta napokon oboznámil poslancov s ďalšou sťažnosťou na multifunkčné ihrisko, pričom 

dostal návrh na vybudovanie plota, ale pri multifunkčnom ihrisku to nie je možné. Poslanci sa 

vyjadrili, že už bolo urobených niekoľko opatrení, ktoré mali dopomôcť k fungovaniu 

multifunkčného ihriska, a sťažnosť prichádza stále z rovnakej strany, nikto iný sa nesťažuje, 

a preto to už netreba riešiť. Ak sa budú dávať kamery, jedna bude práve tam, tak to bude obec 

sledovať. 

  

BOD 9 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

Marek Habina, starosta obce   ......................................................................... 

 


