
Uznesenie č. 1  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Myšľa 

zo dňa 10.12.2018 
 

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: 
Mgr. Marcela Bokorová 
Ing. Gabriel Budai    
Peter Leščinský    
Mária Majcherová     
Vladimír Oberle    
Bc. Zuzana Petrášová     
Gabriel Strassburger 
    
 
 

 
Vo Vyšnej Myšli, 10. 12. 2018 
 
 
 
 
            Marek Habina 
                starosta obce 



Uznesenie č. 2 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Myšľa 

zo dňa 10.12.2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli berie na vedomie informáciu starostu 
obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ing. Gabriel Budai. 
 
 
 
 
Vo Vyšnej Myšli, 10. 12. 2018 
 
 
 
 
        Marek Habina 
            starosta obce 

  



Uznesenie č. 3  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Myšľa 

zo dňa 10.12.2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli poveruje 
 
poslankyňu Bc. Zuzanu Petrášovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
Vo Vyšnej Myšli, 10. 12. 2018 
 
 
 
 
        Marek Habina 
            starosta obce 
  



Uznesenie č. 4  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Myšľa 

zo dňa 10.12.2018 
 

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: Mgr. Marcela Bokorová 
- člen komisie: Peter Leščinský 
- člen komisie: Gabriel Strassburger 

 
 
Vo Vyšnej Myšli, 10. 12. 2018 
 
 
 
 
        Marek Habina 
            starosta obce 



Uznesenie č. 5  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Myšľa 

zo dňa 10.12.2018 
 

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

- predseda komisie: Ing. Gabriel Budai 
- člen komisie: Mgr. Marcela Bokorová 
- člen komisie: Mária Majcherová 
- člen komisie: Peter Leščinský 
- člen komisie: Vladimír Oberle 
- člen komisie: Bc. Zuzana Petrášová 
- člen komisie: Gabriel Strassburger 
 

 
 
Vo Vyšnej Myšli, 10. 12. 2018 
 
 
 
 
        Marek Habina 
            starosta obce 



Uznesenie č. 6  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Myšľa 

zo dňa 10.12.2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, plat starostu, a to ako súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 
a násobku 1,83 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  
 
 
Vo Vyšnej Myšli, 10. 12. 2018 
 
 
 
 
        Marek Habina 
            starosta obce 


