
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

zo dňa 1. marca 2023 

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   

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 

5. Poskytnuté  dotácie občianskym   združeniam   na r. 2023 – prerokovanie  podmienok   

čerpania v roku 2023 

6. „Rekonštrukcia objektu šatní na futbalovom ihrisku Vyšná Myšľa“ - prerokovanie a schvá-

lenie zhotovenia diela z dôvodu navýšenia cien po verejnom obstarávaní od spoločnosti 

Rapal s.r.o. 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Doplnenie bodu do programu:  

Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu bod: Delegovanie člena Rady 

školy pri Materskej škole vo Vyšnej Myšli  a hlavný kontrolór žiadal o doplnenie bodov:  

Stanovisko hlavého kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023,  Plán  kontrolnej   činnosti   na  

I.  polrok 2023,  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 



Poslanci hlasovali o tomto programe: 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Stanovisko hlavého kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 

5. Plán  kontrolnej činnosti na  I. polrok  2023 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

7. Poskytnuté  dotácie občianskym   združeniam   na r. 2023 – prerokovanie  podmienok   čer-

pania v roku 2023 

8. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 

9. „Rekonštrukcia objektu šatní na futbalovom ihrisku Vyšná Myšľa“ - prerokovanie a schvá-

lenie zhotovenia diela z dôvodu navýšenia cien po verejnom obstarávaní  od spoločnosti 

Rapal s.r.o. 

10. Delegovanie člena Rady školy pri Materskej škole vo Vyšnej Myšli   

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

               Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 1 – Otvorenie zasadnutia 

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

 

BOD 2 – Určenie zapisovateľa 

Starosta obce navrhol za zapisovateľa Ing. Máriu Šimkovú. 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 



BOD 3 - Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve obecného zastupiteľstva boli schválené tieto uznesenia: 

uznesenie č. 7 – Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva – splnené, 

uznesenie č. 8 – VZN obce č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – splnené, uznesenie č. 9 – VZN obce č. 2/2022  

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

Myšľa – splnené, uznesenie č. 10 – 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 – splnené, 

uznesenie č. 11 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – splnené, uznesenie č. 12 - Rozpočtové 

opatrenie č. 5/2022 – splnené, uznesenie č. 13 - Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – splnené, 

uznesenie č. 14 - Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 – splnené, uznesenie č. 15 - Rozpočtové 

opatrenie č. 8/2022 – nesplnené (neschválené), uznesenie č. 16 - Správa nezávislého audítora 

ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 – splnené, uznesenie č. 17 – Prerokovanie a 

schválenie prevádzkového poriadku Materskej školy Vyšná Myšľa – splnené,  uznesenie č. 18 

– Podanie informácie o stanovisku Komisie investičnej a bytovej k opätovnému uzavretiu 

nájomných zmlúv pre 6 b.j. – splnené, uznesenie č. 19 – Schválenie poradovníka žiadateľov o 

pridelenie nájomného bytu  - splnené, uznesenie č. 20 – preplatenie starostovi obce 

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

do 10.01.2023 – splnené. 

Uvedený bod predložený na zasadnutí - Žiadosť o poskytnutie dotácie občianskym združeniam 

z rozpočtu obce na rok 2023 –  nesplnené (bol vyňatý), z dôvodu návrhu kontrolóra sa presúva 

na nasledujúce rokovanie, kde sa bude schvaľovať rozpočet.  

 

BOD 4 – Stanovisko hlavého kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 - bod doplnený 

na rokovaní OZ 

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k rozpočtu 2023. 

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. 21 k bodu č 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie stanovisko hlavého kontrolóra 



k návrhu rozpočtu na rok 2023. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 5 - Plán  kontrolnej   činnosti   na  I.  polrok 2023 - prerokovanie a schválenie – bod 

doplnený na rokovaní OZ 

Hlavný kontrolór informoval  prítomných o Pláne kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. Starosta 

obce nechal poslancov o tomto pláne hlasovať. Po preštudovaní a krátkej diskusii poslanci 

schválili tento plán.  

Uznesenie č. 22 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Plán  kontrolnej   činnosti   na  I.  polrok 

2023. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

 

BOD 6 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – bod doplnený na rokovaní 

OZ 

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

zobrali na vedomie. 

Uznesenie č. 23 k bodu 6 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Vyšná  Myšľa  berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra. 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 



BOD 7 -  Poskytnuté  dotácie  občianskym   združeniam   na r. 2023 –  prerokovanie   

podmienok  čerpania v roku 2023 

Starosta obce informoval prítomných o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na 

rok 2023 pre občianske združenia fungujúce v obci. Išlo o  štyri žiadosti, a to: občianskemu 

združeniu Bežecký klub obce Vyšná Myšľa v sume 1500,-  eur,  občianskemu združeniu Sasanka 

v sume  2500,- eur,  Rímskokatolíckej farnosti  – filiálka Vyšná Myšľa v sume 1500,- eur, obecnému 

futbalovému klubu obce Vyšná Myšľa v sume  8000,- eur. Materiály boli zaslané poslancom na 

preštudovanie vopred. Poslanci diskutovali o forme činnosti, o pomoci pre obec a reprezentácii 

obce. Rozhodli, že budú hlasovať o poskytnutie dotácie každej zvlášť.   

Uznesenie č. 24 k bodu 7 

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

r. 2023 na základe predložených žiadostí: 

- občianskemu združeniu Bežecký klub obce Vyšná Myšľa v sume 1500,-  EUR, 
 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

- občianskemu združeniu Sasanka v sume  2500,- EUR,  
 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

- Rímskokatolíckej farnosti  – filiálka Vyšná Myšľa v sume 1500,- EUR, 
 
Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

- obecnému futbalovému klubu obce Vyšná Myšľa v sume  4000,- EUR. 
 

Hlasovanie:  Za - 4  (Mgr. art. ArtD. Jámbor, Leščinský, Majcherová, Bc. Petrášová) 

Proti - 2  (Čontoš, Juhás) 

Zdržal sa - 1  (Oberle) 

 



Starosta obce informoval prítomných o žiadostiach na financovanie podujatí Návšteva 

Mikuláša (organizované obecnou radou mládeže) a Detský letný tábor (organizované hnutím 

eRko fungujúcim v obci). Poslanci sa oboznámili so znením žiadosti a starosta obce ich nechal 

o týchto žiadostiach hlasovať. 

Uznesenie č. 25 k bodu 7 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Vyšná  Myšľa   schvaľuje  financovanie podujatí:  

-  Návšteva Mikuláša, 

-  Detský letný tábor 

finančným príspevkom v sume: 

-  Návšteva Mikuláša  200,- EUR, 

-  Detský letný tábor  600,- EUR 

 

Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 8 - Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 

Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025, s ktorým sa poslanci 

oboznámili už pred zasadnutím obecného zastupiteľstva (materiál im bol zaslaný vopred). Na 

zasadnutí si poslanci prešli jednotlivé body rozpočtu a diskutovali o jednotlivých položkách. 

Poslankyňa Bc. Petrášová sa dotazovala na určité položky týkajúce sa hlavne príjmovej časti – 

daň z pozemkov, daň zo  stavieb,  daň za psa, poplatky z prenájmu,  poplatky za  užívanie  

verejného priestranstva, správne poplatky (osvedčovanie podpisov a listín, orientačné čísla), 

poplatky za odpadové nádoby, cintorínske poplatky, poplatky za vodné a stočné, poplatky za 

montáž vodomeru, ktoré jej boli následne vysvetlené pracovníkom ekonomického oddelenia.  

Starosta obce informoval o navýšení cien za energie a vysokých nákladov týkajúcich sa 

prevádzkovania vodovodu, kde došlo k strate za minulý rok 2022 aj napriek cenám určeným 

URSO vo výške  cca 40 000,- eur.   Táto suma už nebude zohľadnená v novej URSOM stanovej 

cene vody, nakoľko cena za vodu stanovená URSOM sa vypočítava spätne za celkové 

predložené náklady za ukončený rok.  Celkové náklady za r. 2022 boli predložené URSU 

v 9/2022 a do dnešného nebolo obci doručené vyjadrenie o stanovení ceny vody pre obyvateľov 

a distribučnej ceny vody. Taktiež informoval o plánovaných projektoch na r. 2023 

a financovanie ich spoluúčasti, valorizáci platov vo verejnej správe a učiteľov. Po ukončení 

diskusii a zodpovedaní otázok k jednotlivým položkám sa hlasovalo. 



 Uznesenie č. 26 k bodu 8 

 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 

v sume po zmenách vo výške na príjmovej a výdavkovej časti 1 180 670,53 EUR, 

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 predfinancovaním 

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 9 - „Rekonštrukcia objektu šatní na futbalovom ihrisku Vyšná Myšľa“ - prerokova-

nie a schválenie zhotovenia diela z dôvodu navýšenia cien po verejnom obstarávaní od 

spoločnosti Rapal s.r.o. 

Starosta obce informoval o okolnostiach a skutočnosti, že od verejného obstarávania uplynuli 4 

roky, a došlo k značnému schátraniu obecného majetku, kde obec je povinná sa starať a zveľaďovať 

majetok. Obec  požiadala  spoločnosť  Rapal, s.r.o. - víťazného uchádzača  o predloženie   aktuálneho 

rozpočtu z dôvodu navýšenia cien - situácie spôsobnej  pandémiou Covidu – 19,  vojnou medzi  

Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku odstupu času od verejného obstarávania. V prípade, ak nedôjde 

k schváleniu zhotovenia diela, obec musí investovať vlastné finančné prostriedky na rekonštrukciu 

budovy, nakoľko táto už je v havarijnom stave a dochádza  k zatekaniu vody na elektrickú rozvodňu, 

čím môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia.  Z uvedeného dôvodu bol vyzvaný víťazný uchádzač, 

aby aktualizoval a zreálnil súčasné ceny pri realizácii diela. V prípade nerealizovania projektu, by 

sme boli nútení odstúpiť od zmluvy, od čoho by vyplynuli aj sankcie. 

Uznesenie č. 27 k bodu 9 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Vyšná  Myšľa   schvaľuje   zhotovenie diela “Rekonštrukcia objektu 

šatní na futbalovom ihrisku Vyšná Myšľa“ z dôvodu okolností a situácie spôsobenej pandémiou 

Covidu – 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku odstupu času od verejného 

obstarávania, toho nestabilný a negatívny vývoj cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život 

ľudí a teda aj procesy vo verejnom obstarávaní, pričom sú takého charakteru, že verejný 

obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení starostlivosti predvídať.  

Z časového hľadiska by nebolo možné úspešné zrealizovať projekt, nakoľko by bolo potrebné 

vykonať nové verejné obstarávanie a nesplnili by sa podmienky čerpania a vyúčtovania dotácie, 

z dôvodu že projekt má byť ukončený k 6/2023 a boli by sme nútení odstúpiť od zmluvy. 

Z tohto dôvodu sa mení cena za zhotovenie predmetu zmluvy na základe nového rozpočtu od 

víťazného uchádzača  - spoločnosť Rapal, s.r.o. v celkovej sume  29 780,30 eur z pôvodnej ceny diela 

20 260,04 eur a zároveň poveruje starostu obce podpísaním dodatku k zmluve č. 39/2019.  

 

Hlasovanie:  Za – 5 (Čontoš, Mgr. art. ArtD. Jámbor, Juhás, Leščinský, Majcherová) 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 2 (Oberle, Bc. Petrášová) 

 

 



BOD 10 – Delegovanie člena Rady školy pri Materskej škole vo Vyšnej Myšli   

Starosta obce  informoval, že v predošlom období bola delegovaná za člena Rady školy pri 

Materskej škole za zástupcu obce Vyšná Myšľa poslankyňa Mária Majcherová a nakoľko bol 

s jej prácou spokojný, navrhol jej delegovanie na nasledujúce obdobie. Z poslancov nemal nikto 

iný návrh, a následne sa hlasovalo. 

Uznesenie č. 28 k bodu 10 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Vyšná  Myšľa   schvaľuje  za člena Rady školy pri Materskej škole vo 

Vyšnej Myšli poslankyňu Máriu Majcherovú na nasledujúce funkčné obdobie.  

 
Hlasovanie:  Za – 7 

                     Proti – 0 

                     Zdržal sa – 0 

 

BOD 11 – Rôzne 

Starosta informoval prítomných o podanej žiadosti - poskytovanie finančných prostriedkov z 

rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR ohľadom revitalizácie parku vo Vyšnej Myšli 

a o rozpracovanej žiadosti na projekt Obnova dediny. Starosta obce informoval, že v sobotu 

01.04.2023 sa uskutoční brigáda – jarné upratovanie obce. Starosta pozval poslancov na túto 

brigádu.  

 

BOD 20 – Záver 

Poďakovaním za účasť ukončil starosta obce zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Ing. Mária Šimková  ....................................................................... 

 

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

 


