
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

z 24. augusta 2022 

 

Prítomní:  

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová  

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Vladimír Oberle (od bodu 6) 

Bc. Zuzana Petrášová  

Neprítomní:  

Poslanci: Ing. Gabriel Budai, Gabriel Strassburger 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – podanie informácie. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – prerokovanie a schválenie. 

6. Prerokovanie nájomnej zmluvy – Milan Elšík (Fotoateliér). 

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 – 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. 129 až 138 sú splnené. 

 

BOD 4 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – podanie informácie 

Starosta obce predostrel poslancom rozpočtové opatrenie č. 2/2022. Ide o presuny financií vo 

výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sa týkali najmä rekonštrukcie obecného úradu, teda presuny 

kvôli nákupu sedacej súpravy, technického výjazdu na strechu, ale aj presuny týkajúce sa 

financovania oplotenia na cintoríne, drobných presunov ohľadom spotrebného  materiálu. 

Poslanci zobrali na vedomie toto rozpočtové opatrenie. 

 

Uznesenie č. 139 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – prerokovanie a schválenie 

Starosta obce oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením č. 3/2022. Ide o presuny financií 

v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Tieto presuny sa týkali najmä financovania 

prepracovania projektovej dokumentácie na projekt „Rekonštrukcia obecnej budovy na 

Komunitný dom“, financovania oplotenia na cintoríne, ale tiež išlo o malé presuny kvôli 

spotrebnému materiálu, školeniam či odstupnému pre opatrovateľku. Poslanci viedli krátku 

diskusiu a schválili toto rozpočtové opatrenie. 

 



Uznesenie č. 140 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022. 

 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 – Prerokovanie nájomnej zmluvy – Milan Elšík (Fotoateliér) 

Pred prerokovaním tohto bodu programu sa k poslancom pridal aj Vladimír Oberle. 

Starosta obce predostrel poslancom žiadosť pána Elšíka o ukončenie nájmu a zároveň 

vystavenie splátkového kalendára na splatenie dlhu, ktorý mal na nájme. Poslancov oboznámil 

s tým, že pán Elšík má dlh na nájme v celkovej sume 2 474,75 eur a má záujem o splácanie 

pohľadávky formou splátkového kalendára. 

Poslanci diskutovali o tom, že nemá zmysel predlžovať túto nájomnú zmluvu, keďže pán Elšík 

ešte nemá splatený ani dlh, ďalej o tom, že kým obec nemá nového nájomcu, veci v ateliéri by 

tam mohli zostať, pretože je to pekne vystavaná miestnosť. Napokon rozhodli, že nájom mu 

ukončia ku koncu augusta. 

 

Uznesenie č. 141 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy uzavretej medzi 

obcou Vyšná Myšľa a nájomcom Milanom Elšíkom k dátumu 31. 8. 2022 a schvaľuje splácanie 

pohľadávky formou splátkového kalendára. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 7 – Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukciách, ktoré sa týkajú materskej školy. Na 

projekt „Obnova vykurovacieho systému v MŠ“ bola obci schválená dotácia vo výške 

65 886,94 eur, pričom z dôvodu spoluúčasti bolo potrebné navýšenie presunu financií 

z rezervného fondu z pôvodnej sumy 2 527,06 eur na sumu 3 294,35 eur čo predstavuje 

navýšenie o sumu  767,29 eur. V súčasnosti prebieha elektronické verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa. 



V materskej škole sa ďalej rekonštruuje strecha, ktorá sa zbrúsila a nanovo sa namaľuje, pričom 

výsledná vysúťažená suma bola vybratá z 3 predložených ponúk, a  to v sume 1590 eur. 

Na detskú zónu hier do materskej školy boli naplánované finančné prostriedky na nákup nového 

kolotoča a pružinovej hojdačky pre deti, pričom ich realizácia je naplánovaná do konca októbra.  

Pri materskej škole sa ďalej vybudovalo nové parkovisko pre učiteľky a rodičov, pričom si to 

vyžiadalo navýšenie pôvodnej schválenej sumy o 3 481,70 eur.  

Keďže sa ukázalo, že plot bol v havarijnom stave, bolo potrebné ho zbúrať a spevniť, pričom 

si to vyžiadalo stavebné práce čo zahŕňa búranie predného plota v MŠ, oprava jestvujúcich 

trativodou (kanalizácie) z kotolne a zhotovenie vjazdu betónovej dlažby pri MŠ, aby sa mohli 

vybudovať parkovacie miesta. Nakoľko sa pri budovaní parkoviska pri materskej škole s týmto 

nerátalo, vznikli tak výdavky navyše a to v celkovej výške 3 129,18 eur. 

Taktiež sa osadila nová brána s oplotením v sume 995,- eur. 

 

Uznesenie č. 142 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná schvaľuje presun  finančných prostriedkov z rezervného 

fondu vo výške 767,29 eur na financovanie spoluúčasti na projekt „Obnova vykurovacieho 

systému MŠ“ 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 143 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje presun finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 3 481,70 eur na realizáciu parkoviska pri MŠ. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 144 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje presun finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 3 129,18 eur na stavebné práce z dôvodu havarijného stavu, ktoré 

boli zistené počas realizácie parkoviska pri MŠ, čo zahŕňa búranie predného plota v MŠ, 



oprava jestvujúcich trativodou (kanalizácie) z kotolne a zhotovenie vjazdu betónovej dlažby pri 

MŠ. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

          Zdržal sa – 0 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že Košický samosprávny kraj na základe našej 

žiadosti poskytol dotáciu vo výške 3 000,- eur na Osadenie drobných objektov na cyklistickej 

trase a chodníku k vyhliadkovej plošine "Myšľanská vyhliadka". Z dotácie sa plánuje zakúpiť 

stôl, 2 lavičky a pružinové hojdačky a šmýkačka pre deti. 

Starosta obce informoval poslancov o stretnutí vedenia správy ciest KSK, týkajúceho sa 

poškodenia cesty pri moste ŽSR. Výsledkom stretnutia bolo poskytnutie 3 ks rúr na zakrytie 

poškodeného jarku pod obnovenou studňou. 

Bližšie poslancov oboznámil s rekonštrukciou Studne lásky a predostrel im tiež návrh, aby sa 

aj nad schodmi vedúcimi na železničnú stanicu dorobil chodník podobne ako pod studňou lásky 

– poslanci s tým súhlasili. Poslanci sa tiež pýtali, ako to vyzerá so železničným mostom, či sa 

s ním niečo bude robiť. Starosta povedal, že bola vykonaná kontrola mosta a bude o tom podaná 

správa vedeniu železníc. Starosta zistí, ako to pokročilo. 

 

Uznesenie č. 145 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa súhlasí s opravou krajnice a výstavbou chodníka od 

schodiska na železničnú stanicu po vstup na železničnú stanicu na Hlavnej ulici. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

          Zdržal sa – 0 

 

Starosta obce pozval poslancov na spoločný výstup na Karolku, ktorý sa uskutoční v nedeľu 

28. augusta 2022. Ďalej ich informoval o organizácii Furmanských pretekov, ktoré sa 

uskutočnia 10. septembra 2022 vedľa futbalového ihriska. Momentálne prebieha 

zabezpečovanie potrebných činností vyplývajúcich  na uskutočnenie tejto akcie, do čoho spadá 

aj zakúpenie cien do tomboly, lístky pre občerstvenie našich občanov. Zároveň rozdelil úlohy 

poslancom počas pretekov. 



BOD 12 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 

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

 


