
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli  

zo dňa 16. novembra 2022 

 

Prítomní: 

Novozvolený starosta obce - Marek Habina 

Hlavný kontrolór obce - Ing. Rastislav Petrik  

Poslanci: Ladislav Čontoš 

    Mgr. art. ArtD Erik Jámbor 

    Miroslav Juhás 

    Peter Leščinský 

    Mária Majcherová 

    Bc. Zuzana Petrášová 

Predseda miestnej volebnej komisie – Mgr. Libor Sokoli  

Hostia, občania - podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva a odovzdanie   osvedčení o zvolení   novozvolenému   starostovi        

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej 

komisie) 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, 

keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu 

10. Zriadenie stálych komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov  

11. Rôzne 



12. Záver 

 

BOD 1 – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začalo hymnou SR. Zasadnutie otvoril a prítomných 

privítal starosta obce Marek Habina. Prítomných oboznámil s bodmi programu zasadnutia. 

 

BOD 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice 

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 3 – Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu 

poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie   osvedčení o zvolení   novozvolenému   

starostovi        a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej 

volebnej komisie) 

Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Libor Sokoli prítomných oboznámil s výsledkami 

komunálnych volieb a odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce 

a novozvoleným poslancom OZ. 

 

BOD 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Marek Habina zložil zákonom stanovený sľub starostu obce, Mgr. Libor Sokoli odovzdal 

novozvolenému starostovi obce insígnie a novozvolený starosta Marek Habina prevzal 

vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

BOD 5 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Poslanci obecného zastupiteľstva Ladislav Čontoš, Mgr. art. ArtD Erik Jámbor, Miroslav 

Juhás, Peter Leščinský, Mária Majcherová, Bc. Zuzana Petrášová zložili zákonom stanovený 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 1 k bodu 4 a k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli 

A) berie na vedomie 



1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B) konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce MAREK HABINA zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

Ladislav Čontoš                          

Mgr. art. ArtD Erik Jámbor       

Miroslav Juhás                            

Peter Leščinský                     

Mária Majcherová                      

Bc. Zuzana Petrášová     

 
BOD 6 - Vystúpenie novozvoleného starostu 

Novozvolený starosta obce Marek Habina predniesol príhovor. 

 

BOD 7 - Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 8 - Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu 

Starosta obce poveril za zástupcu starostu obce poslankyňu Bc. Zuzanu Petrášovú a odovzdal 

jej písomné poverenie. 

Uznesenie č. 2 k bodu 8 



Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený 

zastupovaním starostu bude poslanec Bc. Zuzana Petrášová. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 9 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom 

zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu 

Poslanci si spomedzi seba vybrali toho, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie 

nezvolá starosta a ani zástupca starostu. Poslanci sa zhodli na tom, že  oprávnená zvolávať 

a viesť zasadnutia OZ v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení bude Mária 

Majcherová. 

Uznesenie č. 3 k bodu 9 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli poveruje poslankyňu Máriu Majcherovú zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veda a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 1 

 

BOD 10 - Zriadenie stálych komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a 

členov  

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

Uznesenie č. 4 k bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa 

čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v zložení: 

- predseda komisie: Mária Majcherová 



- člen komisie: Peter Leščinský 

- člen komisie: Mgr. art. ArtD Erik Jámbor 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Komisia investičná a bytová: 

Uznesenie č. 5 k bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli zriaďuje Komisiu investičnú a bytovú v zložení: 

- predseda komisie: Bc. Zuzana Petrášová 

- člen komisie: Ladislav Čontoš 

- člen komisie: Mgr. art. ArtD Erik Jámbor 

- člen komisie: Miroslav Juhás 

- člen komisie: Peter Leščinský 

- člen komisie: Mária Majcherová 

- člen komisie: Vladimír Oberle 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

Komisia poriadková: 

Uznesenie č. 6 k bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli zriaďuje Komisiu poriadkovú v zložení: 

 

- predseda komisie: Miroslav Juhás 

- člen komisie: Ladislav Čontoš 

- člen komisie: Vladimír Oberle 

Hlasovanie: Za – 4 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 2 

 



BOD 11 – Rôzne 

 

BOD 12 – Záver 

Poďakovaním za účasť ukončil starosta obce zasadnutie OZ. 

 

 

 

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

 

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

 


