
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

zo dňa 15. decembra 2022 

Prítomní:   

Starosta obce - Marek Habina 

Poslanci:  Ladislav Čontoš 

                  Mgr. art. ArtD Erik Jámbor 

                  Miroslav Juhás 

                  Peter Leščinský 

                  Mária Majcherová 

                  Vladimír Oberle 

                  Bc. Zuzana Petrášová 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik  (došiel pri prerokovaní bodu 7.) 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice  

3. Zloženie  sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva  

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Návrh VZN obce č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – prerokovanie a schválenie 

6. Návrh VZN obce č. 2/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území obce Vyšná Myšľa – prerokovanie a schválenie 

7. Návrh VZN obce č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Vyšná Myšľa – prerokovanie 

a schválenie (pri tomto bode prišiel hlavný kontrolór) 

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

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

10. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – prerokovanie a schválenie 

11. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 – prerokovanie a schválenie 

12. Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 – prerokovanie a schválenie 

13. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 – podanie 

informácie 



14. Prerokovanie a schválenie prevádzkového poriadku Materskej školy Vyšná Myšľa 

15. Žiadosť o poskytnutie dotácie občianskym združeniam z rozpočtu obce na rok 2023 –   

prerokovanie a schválenie 

16. Podanie informácie o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému uzavretiu 

nájomných zmlúv pre 6 b.j. 

17. Schválenie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu 

18. Podanie informácie o ukončenom  projekte „Obnova vykurovacieho systému Materskej 

školy“ 

19. Rôzne 

20. Záver 

Doplnenie bodu do programu:  

Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu bod: 19. Žiadosť o preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 z dôvodu práceneschopnosti starostu obce. 

 

BOD 1 – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Marek Habina. 

Prítomných oboznámil s bodmi programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 2 – Určenie zapisovateľa 

Starosta obce navrhol za zapisovateľa Ing. Janu Horvatovú. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

 



BOD 3 - Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Poslanec obecného zastupiteľstva Vladimír Oberle zložil zákonom stanovený sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva.  

Uznesenie č. 7 k bodu č 3 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli 

A.)  konštatuje, že 

1. zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  

Vladimír Oberle 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta obce uviedol, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného  zastupiteľstva    

č. 1 až 6 sú splnené. 

 

 

BOD 5 - Návrh VZN obce č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za 

komunálne   odpady  a drobné stavebné odpady – prerokovanie a schválenie 

Starosta obce informoval poslancov o dodatku k zmluve s firmou KOSIT o navýšení cien 

o 20%  od 01.01.2023. Z toho dôvodu bolo navrhnuté zvýšenie poplatku za TKO  na 26 €/rok 

za osobu, nakoľko obec nemôže a nesmie byť zisková ani stratová na komunálnom odpade 

a súčasné náklady boli doposiaľ vyrovnané na príjmovej a výdavkovej časti. Taktiež bolo 

navrhnuté zvýšenie dane z nehnuteľnosti o koeficient 0,05 % . Pri dani z hospodárskych budov 

bola navrhnutá zvýšená sadzba z 0,33 €/m2 na 0,50 €/m2. Poslanci prerokovali § 4 bod 2 

o koeficiente ročnej sadzby dane neudržiavanej stavby. Po diskusii poslanci zahlasovali za toto 

VZN. 

Uznesenie č. 8 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o 

miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 



území obce Vyšná Myšľa. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 6 - Návrh VZN obce č. 2/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom    na území obce Vyšná Myšľa – prerokovanie a schválenie 

Poslanci boli informovaní o obsahu VZN č.2/2022, v ktorom sú definované jednotlivé 

kategórie odpadu a nakladanie s nimi. 

Uznesenie č. 9 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o 

nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Vyšná 

Myšľa. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 7 - Návrh VZN obce č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov  na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Vyšná Myšľa (pri tomto bode 

prišiel hlavný kontrolór). 

Poslanci boli informovaní o zmenách finančného pásma na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravného s účinnosťou od 01.01.2023, ktoré určilo Ministerstvo školstva. Po krátkej 

diskusii a vysvetlení materiálu hlasovali. 

Uznesenie č. 10 k bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o 

určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a 

nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 

je Obec Vyšná Myšľa.  

 

 



Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 8 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – podanie informácie 

Pracovník ekonomického úseku oboznámil prítomných o presune finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtového opatrenia č. 4/2022. Jednotlivé presuny mali poslanci vyznačené 

v pracovných materiáloch, ktoré im boli doručené vopred. Ide o  minimálne presuny financií, 

ktoré sa týkali položiek, a to odmena poslancovi za zastupovanie počas práceneschopnosti 

starostu, a pokrytie projektu zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu. 

Uznesenie č. 11 k bodu 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2022. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 9 - Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 – prerokovanie a schválenie  

Pracovník ekonomického úseku oboznámil prítomných o presune finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtového opatrenia č. 5/2022. Jednotlivé presuny mali poslanci vyznačené 

v pracovných materiáloch, ktoré im boli doručené vopred. Ide hlavne o presuny  finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na vybudovanie parkoviska pri MŠ a presunu finančných 

prostriedkov z bežného účtu ohľadom splátok zateplenia bývalej budovy ZŠ. 

Uznesenie č. 12 k bodu 9 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2022. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

 

 



BOD 10 - Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – prerokovanie a schválenie  

Pracovník ekonomického úseku oboznámil prítomných o presune finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtového opatrenia č. 6/2022. Jednotlivé presuny mali poslanci vyznačené 

v pracovných materiáloch, ktoré im boli doručené vopred. Ide hlavne o presuny  finančných 

prostriedkov týkajúcich sa elektrickej energie, odmien. Taktiež boli poslanci oboznámení 

o získaní finančných prostriedkov z grantov a tomboly v rámci podujatia Furmanských 

pretekov, získanie financií z KSK na osadenie drobných objektov v okolí Myšľanskej 

vyhliadky. 

Uznesenie č. 13 k bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2022. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 11 - Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 – prerokovanie a schválenie 

Pracovník ekonomického úseku oboznámil prítomných o presune finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtového opatrenia č. 7/2022. Jednotlivé presuny mali poslanci vyznačené 

v pracovných materiáloch, ktoré im boli doručené vopred. Ide hlavne o presuny  finančných 

prostriedkov týkajúcich sa elektrickej energie z dôvodu zvýšenia celkovej ceny na trhu. 

Uznesenie č. 14 k bodu 11 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2022. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 12 - Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 – prerokovanie a schválenie 

Pracovník ekonomického úseku oboznámil prítomných o presune finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtového opatrenia č. 8/2022. Ide hlavne o presuny  finančných prostriedkov 

týkajúcich sa elektrickej energie.  Uznesenie napokon nebolo schválené. 

 



Uznesenie č. 15 k bodu 12 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 8/2022. 

 

Hlasovanie:  Za – 3  (Čontoš, Leščinský, Oberle) 

                     Proti – 2  (Majcherová, Petrášová, Bc.) 

                     Zdržal sa – 2  (Jámbor, Juhás) 
 

 

BOD 13 - Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 – 

podanie informácie 

Poslancom bola predložená správa nezávislého audítora za rok 2021. Poslanci túto správu 

zobrali na vedomie. 

Uznesenie č. 16 k bodu 13 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie správu nezávislého audítora ku 

konsolidovanej  účtovnej závierke za rok 2021. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 14 - Prerokovanie a schválenie prevádzkového poriadku Materskej školy Vyšná 

Myšľa 

Starosta obce oboznámil poslancov s pracovným poriadkom Materskej školy, ktorý im bol 

doručený vopred ako pracovný materiál. Po krátkej diskusii poslanci hlasovali. 

Uznesenie č. 17 k bodu 14 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje prevádzkový poriadok Materskej školy 

Vyšná Myšľa 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 



BOD 15 -  Žiadosť o poskytnutie dotácie občianskym združeniam z rozpočtu obce na rok 

2023 – prerokovanie a schválenie 

K uvedenému bodu sa vyjadril kontrolór obce, že obec Vyšná Myšľa nemá schválený rozpočet 

na rok 2023. Z dôvodu, že v súčasnej dobe nie je schválený ani štátny rozpočet kontrolór obce  

navrhol možnosť - provizórium. Tento bod sa na návrh kontrolóra presúva na rokovanie, kde 

sa bude schvaľovať rozpočet. Taktiež navrhol, že by bolo vhodné ak sa bude schvaľovať 

rozpočet v najbližšom období prehodnotiť odmeňovací poriadok poslancov obce. 

 

BOD 16 - Podanie informácie o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému 

uzavretiu nájomných zmlúv pre 6 b.j. 

K danému bodu bola priložená zápisnica zo zasadnutia dňa 02.12.2022 komisie investičnej 

a bytovej, s ktorou boli všetci prítomní oboznámení. 

Uznesenie č. 18 k bodu 16 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie Stanovisko Komisie investičnej a 

bytovej k opätovnému uzavretiu zmlúv o nájme bytu v bytovom dome „Nadstavba objektu ZŠ 

na 6 b. j.“, Hlavná 113, Vyšná Myšľa zo dňa 02.12.2022. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 17 - Schválenie poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu 

K danému bodu bola priložená 1 nová žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ale z dôvodu 

nesplnenia podmienok nebola napokon zaradená do poradovníka žiadateľov o nájomný byt. 

Uznesenie č. 19 k bodu 17 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie, že ku dňu 15.12.2022, bola podaná 

1 nová žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ale z dôvodu nesplnenia podmienok nebola 

zaradená do Poradovníka žiadateľov o nájomný byt v „Nadstavbe objektu ZŠ na 6 b. j.“ vo 

Vyšnej Myšli. 

 

 

 

 

 



Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

 

BOD 18  - Podanie informácie o ukončenom projekte  „Obnova vykurovacieho systému 

Materskej školy“ 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa o ukončenom projekte 

a schválení záverečného vyúčtovania. 

 

BOD 19 – Rôzne 

Starosta požiadal o preplatenie dovolenky z dôvodu jeho práceneschopnosti a vysvetlil dôvody 

k nečerpaniu dovolenky za uvedené obdobie.  

Starosta zároveň informoval o určení ceny vody na URSO a zdôraznil, že v súčasnosti sa 

pripravuje stavebné povolenie na rekonštrukciu čerpacej stanici pitnej vody. 

Uznesenie č. 20 k bodu 19 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje starostovi obce preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky za rok 2021 z dôvodu práceneschopnosti v termíne spracovania miezd do 

10.01.2023. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 20 – Záver 

Poďakovaním za účasť ukončil starosta obce zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Ing. Jana Horvatová  ....................................................................... 

 

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

 


