
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli prijaté na riadnom 
zasadnutí dňa 18. 02. 2013 

 

 

 

Uznesenie č. 57  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje rozpočet obce na rok 2013 vrátane 
programov a podprogramov. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa berie na vedomie 
návrh rozpočtu obce na roky 2014 a 2015 vrátane programov a podprogramov.   

 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnej Myšli, 18. 02. 2013 

 

 

 

         Paulína Guľášová 

            starostka obce 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli prijaté na riadnom 
zasadnutí dňa 18. 02. 2013 

 

 

Uznesenie č. 58  

 
     Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa súhlasí: 

- s výstavbou nájomných bytov v účele U 613 „Nadstavba objektu Základnej školy 
Vyšná Myšľa – 6 b. j. BŠ“, 

- s investičným zámerom výstavby nájomných bytov v súlade so stavebným povolením 
č. 56/407/2013-Va zo dňa 07.02.2013, právoplatné dňa 27.02.2013 v počte bytov 6, 
bežný štandard podľa spracovanej projektovej dokumentácie Ing. Beáty Zuštiakovej, 
autorizovaného stavebného inžiniera a so spôsobom financovania 
a) úver zo ŠFRB vo výške .........................80 % z obstarávacej ceny 
b) dotácia  vo výške  ..................................20 % z obstarávacej ceny 
c) vlastné zdroje obce  vo výške ................4 042,00 €, 

- s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a s výškou požadovaného úveru,                      
t. j. 244 358,- €,  

- so spôsobom zabezpečenia záväzku  ručením nehnuteľnosťou parc. č. 268/1 a 268/2 
zastavané plochy a nádvoria, 

- s nájomným charakterom bytov najmenej po dobu 30 rokov a s postupom 
pri prenajímaní nájomných bytov  v zmysle platnej legislatívy, 

- so spôsobom prenajímania v zmysle osobitného predpisu /§ 22 zákona č. 443/2010 
Z. z./ 

  
  

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Vo Vyšnej Myšli, 18. 02. 2013 

 

 

 

         Paulína Guľášová 

            starostka obce 
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Uznesenie č. 59  

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí: 
- s investičným zámerom výstavby „Nadstavba objektu Základnej školy Vyšná  

Myšľa – 6 b. j. BŠ“,  
- s investičným zámerom výstavby „Nadstavba objektu Základnej školy Vyšná     

Myšľa – 6 b. j. BŠ“ 
                                  – objekty: SO 02    Vodovodná prípojka 
                                                   SO 03     Kanalizačná prípojka    
                                                   SO 06A  Prístupová komunikácia, 
- s predložením žiadostí o dotáciu na výstavbu nájomných bytov z MDVRR SR 

na výstavbu  nájomných  bytov objekt SO 01 a technickej vybavenosti objekty SO 02, 
SO 03, SO 06A, 

- so spôsobom financovania objektu SO 01 Bytový dom 

a) úver zo ŠFRB vo výške ..........................244 358,- € 
b) dotácia  vo výške  .....................................62 100,- € 
c) vlastné zdroje obce  vo výške .....................4 042,- €, 

- so spôsobom financovania objektu SO 02 Vodovodná prípojka 

a) dotácia  vo výške  .....................................2 050,- € 
b) vlastné zdroje obce vo výške ....................2 052,28 €, 

- so spôsobom financovania objektu SO 03 Kanalizačná prípojka 
a) dotácia  vo výške  .....................................3 260,- € 
b) vlastné zdroje obce vo výške ....................3 277,30 €,  

- so spôsobom financovania objektu SO 06A Prístupová komunikácia 
a) dotácia  vo výške  .....................................3 090,- € 
b) vlastné zdroje obce vo výške ....................3 090,94 €, 

- s vyčlenením všetkých vlastných zdrojov objektov SO 01, SO 02, SO 03 a SO 06A 
v rozpočte obce počas celej doby výstavby „Nadstavba objektu Základnej školy Vyšná 
Myšľa – 6 b. j. BŠ“. 

 
 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Vo Vyšnej Myšli, 18. 02. 2013 

         Paulína Guľášová 

               starostka obce 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli prijaté na riadnom 
zasadnutí dňa 18. 02. 2013 

 

 

 

Uznesenie č. 60  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa súhlasí so zapracovaním splátok za úver 
zo ŠFRB pre stavbu: „Nadstavba objektu Základnej školy Vyšná Myšľa – 6 b. j. BŠ“ 
do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.   

 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnej Myšli, 18. 02. 2013 

 

 

 

         Paulína Guľášová 

            starostka obce 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli prijaté na riadnom 
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Uznesenie č. 61  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Program rozvoja bývania.   

 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnej Myšli, 18. 02. 2013 

 

 

 

         Paulína Guľášová 

            starostka obce 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli prijaté na riadnom 
zasadnutí dňa 18. 02. 2013 

 

 

 

Uznesenie č. 62  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje žiadosť pani Alžbety Matisovej 
o prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy za účelom prevádzky 
obchodu s potravinami.   

 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnej Myšli, 18. 02. 2013 

 

 

 

         Paulína Guľášová 

   starostka obce 

 


