
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

z 28. júna 2022 

 

Prítomní:  

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová  

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Vladimír Oberle 

Bc. Zuzana Petrášová (od bodu 11. Rôzne) 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

Neprítomní:  

Poslanci: Ing. Gabriel Budai, Gabriel Strassburger 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Záverečný účet obce za rok 2021 – prerokovanie a schválenie. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – podanie informácie. 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov. 

7. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026 v súlade s § 11 ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

8. Určenie volebných obvodov v obci pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre 

volebné obdobie r. 2022 – 2026 v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

 

 



Doplnenie bodu do programu: 

Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu body: 9. Prerokovanie odmeny 

pre zástupcu starostu za obdobie zastupovanie 4/2021 – 10/2021; 10. Prerokovanie zápisu 

budov vodojemu a vodárne do katastra nehnuteľností. 

 

BOD 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných 

oboznámil s bodmi programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie o programe: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

 

BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice 

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta obce uviedol, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

č. 122 až 128 sú splnené alebo sa plnia priebežne. 

 

BOD 4 – Záverečný účet obce za rok 2021 – prerokovanie a schválenie 

Starosta obce predostrel poslancom záverečný účet obce za rok 2021. Hlavný kontrolór 

predostrel svoje stanovisko k záverečnému účtu a odporučil ho schváliť bez výhrad. Záverečný 

účet bol spracovaný prehľadne a poslanci k nemu nemali tiež žiadne výhrady. Poslanci 

diskutovali o prebytku obce v sume 54 774,39 eur a o projektoch, ktoré by obec chcela ešte 

v tomto roku financovať. Ide o postupnú obnovu rozhlasu a vytvorenie parkoviska pri 

materskej škole. Poslanci teda rozhodli, že 10 000 eur z prebytku obce sa presunie do 

peňažného fondu, aby ich mala obec k dispozícii v prípade potreby, a zvyšná suma sa presunie 

do rezervného fondu. 



 

Uznesenie č. 129 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 

Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 130 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Záverečný účet obce Vyšná Myšľa za rok 

2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 131 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia za rok 2021 na tvorbu – rezervného fondu v sume 44 774,39 eur; peňažného 

fondu v sume 10 000 eur. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

          Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – podanie informácie 

Starosta obce oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením č. 1/2022. Ide 

o minimálne presuny financií, najmä kvôli sociálnemu fondu. 

Poslanci zobrali na vedomie toto rozpočtové opatrenie. 

 

Uznesenie č. 132 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

 



Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie r. 2022 – 

2026 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov 

Starosta obce predostrel poslancom, že úväzok pre starostu bol v poslednom volebnom období 

celý. V tomto odporúča pokračovať, pretože v našej obci je to potrebné a funkcia si niekedy 

vyžaduje aj čas navyše. Poslanci s tým súhlasili. 

 

Uznesenie č. 133 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Vyšná Myšľa v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t .z. v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 7 – Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026 v súlade s § 11 ods. 

3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že v doterajšom fungovaní obce bolo vždy 7 

poslancov, čo je primeraný počet potrebný pre fungovanie obce. Poslanci s tým súhlasili. 

 

Uznesenie č. 134 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov 7 obce Vyšná Myšľa 

v novom volebnom období r. 2022 – 2026. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 



BOD 8 – Určenie volebných obvodov v obci pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva 

pre volebné obdobie r. 2022 – 2026 v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že v obci bol vždy jeden volebný obvod, čo je 

vzhľadom na počet obyvateľov a veľkosť obce primerané. Poslanci s tým súhlasili. 

 

Uznesenie č. 135 k bodu 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov určuje volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva 

pre volebné obdobie r. 2022 – 2026, a to: 1 volebný obvod. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 9 – Prerokovanie odmeny pre zástupcu starostu za obdobie zastupovanie 4/2021 – 

10/2021 

Starosta obce predostrel poslancom návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu 

Ing. Gabrielovi Budaiovi za jeho zastupovanie v roku 2021 počas dlhodobej práceneschopnosti 

starostu. Zástupca starostu odpracoval 224 hodín, zastupoval starostu na rôznych sedeniach, 

riešil problémy s vodou a tiež sťažnosti občanov. Navrhovaná odmena predstavovala 10 

eur/hod. v čistom. 

Poslanci diskutovali o tomto návrhu, suma sa im zdala privysoká. Hlavný kontrolór ich 

informoval, že najvyššia hodinová minimálna mzda podľa Zákonníka práce je 7 eur bez 

príplatkov. Táto mzda sa dáva podľa náročnosti práce. Poslanci sa rozhodli zohľadniť to, že 

zastupovanie prebiehalo v období sťažených podmienok počas pandémie COVID-19. Napriek 

tomu sa im navrhovaná suma zdala privysoká, preto sa snažili nájsť nejaký kompromis. 

Napokon sa zhodli, že suma 2 500 eur za odpracované obdobie so zohľadnením obdobia 

pandémie je primeraná, a takto rozhodli. 

 

Uznesenie č. 136 k bodu 9 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa podľa Zákonníka práce podľa stupňa náročnosti 

práce 6 so zohľadnením percentuálneho navýšenia z dôvodu obdobia pandémie COVID-19 



navrhuje vyplatiť výšku odmeny v sume 2 500 eur zástupcovi starostu Ing. Gabrielovi Budaiovi 

za obdobie práceneschopnosti starostu od 04/2021 do 10/2021 v termíne spracovania miezd do 

10.07.2022. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

          Zdržal sa – 0 

 

BOD 10 – Prerokovanie zápisu budov vodojemu a vodárne do katastra nehnuteľností 

Starosta obce oznámil poslancom, že obec požiadala o súpisné čísla pre budovy vodojemu 

a vodárne, pretože ich chce ako svoj majetok zapísať do katastra nehnuteľností. Tieto budovy 

už dostali svoje súpisné čísla a poslanci majú schváliť ich zápis do katastra nehnuteľností. 

 

Uznesenie č. 137 k bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa súhlasí so zápisom súpisných a orientačných čísel 349 

a 350/9 už existujúcich budov vodárne a vodojemu na parcelách č. 1771/5, k. ú Vyšná Myšľa 

a č. 540/14, k. ú. Vyšná Myšľa do katastra nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce a boli dané 

do užívania rozhodnutím Okresného úradu Košice-okolie, Hroncova 13 - odbor životného 

prostredia z 03.03.1997 na „Celoobecný vodovod Vyšná Myšľa – povolenie na užívanie 

vodohospodárskeho diela podľa par. 9 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách v znení zákona 

č. 238/1993 Z.z. a zákona č 199/1995 Z.z..“ 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

          Zdržal sa – 0 

 

BOD 11 – Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou doplnenia projektu na komunitný dom, kde bolo 

potrebné doplatiť 4 992 eur. Tento projekt sa opäť posúva do Bratislavy na posúdenie. 

S poslancami sa radil, odkiaľ presunúť túto sumu peňazí na doplnenie projektu, či z rezervného 

fondu, peňažného fondu alebo len presunmi v bežných výdavkoch. Napokon sa rozhodli, že 

najjednoduchším riešením bude presun z peňažného fondu. 

 

 



 

Uznesenie č. 138 k bodu 11 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie presun financií z peňažného fondu 

vo výške 4 992 eur na projektovú dokumentáciu komunitného domu. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

          Zdržal sa – 0 

 

K poslancom sa pripojila Bc. Zuzana Petrášová. Starosta obce predostrel poslancom, že 

v bytovke boli menené vchodové dvere na jednom byte. O výmenu dverí požiadali aj ďalší 

nájomníci z iných bytov. Vymenené dvere sú už bezpečnostné a protipožiarne. Starosta by 

chcel dať vymeniť dvere na troch bytoch, ale vo fonde opráv na to nie je dostatok peňazí. 

Premýšľa nad doplatením dodatočnej sumy obcou. Poslanci diskutovali o tom, či je to potrebné 

a nutné a odkiaľ na to vziať peniaze. Napokon sa zhodli na tom, že by bolo dobré zavolať 

odborníka, ktorý zhodnotí stav vchodových dverí na bytoch a posúdi, ktoré dvere je potrebné 

vymeniť už teraz a ktoré sú ešte v dobrom stave. Okrem toho sa platia aj vysoké poplatky za 

ťahanie žumpy pri bytovke. Poslanci tiež diskutovali, či by nebolo vhodné zvýšiť sumu 

vyplácanú do fondu opráv. Napokon sa zhodli, že to bude treba prediskutovať pri uzatváraní 

zmlúv na ďalší rok. 

Poslankyňa Majcherová sa pýtala otázku, ako často sa robí rozbor vody v obci, pretože mala 

podnet na túto otázku od občanov, ktorým sa zdá, že často tečie špinavá voda z vodovodu. 

Starosta odpovedal, že rozbor vody sa robí pravidelne podľa zákona a že železitosť vody môže 

byť spôsobená aj väčšou spotrebou vody v letnom období. 

Starosta oznámil poslancom, že 7. 7. 2022 príde na obhliadku železničného mosta pri vstupe 

do obce pán zo železníc, ktorý bude hodnotiť jeho stav a možnosti opravy. Na križovatke za 

týmto železničným mostom budú osadené dopravné značky, firma Antik namontuje v obci 4 

kamery, do majetku obce sme získali cestu hore na Cintorínskej ulici smerom na pole. 

Starosta oboznámil poslancov aj s tým, že brána na cintoríne je už hotová, workoutové ihrisko 

je už tiež hotové, na úrade sa zo zadnej strany vymenili okná a ešte sa dajú urobiť 3 obrazy na 

stenu na chodbe v obecnom úrade. Okrem toho sa uskutoční výberové konanie na riaditeľku 

materskej školy. Máme 2 isté kandidátky a 1 zatiaľ neistú. 

 

BOD 12 – Záver 



Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

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


