
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli 

z 20. decembra 2018 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Marek Habina 

Poslanci: Mgr. Marcela Bokorová 

Peter Leščinský 

Mária Majcherová 

Vladimír Oberle 

Bc. Zuzana Petrášová 

Gabriel Strassburger 

Neprítomní: 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Rastislav Petrik 

Poslanec: Ing. Gabriel Budai 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. Obchodná verejná súťaž – vyhodnotenie predložených návrhov. 

5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove bývalej ZŠ – p. Milan Elšík – 

prerokovanie a schválenie podmienok prenájmu. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

Doplnenie bodu do programu: 

Pred otvorením zasadnutia starosta obce doplnil do programu bod, ktorý sa týka schválenia 

plánu obnovy obecného vodovodu: 6. Schválenie plánu obnovy obecného vodovodu. 

 

BOD 1 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných 

oboznámil s bodmi programu zasadnutia a doplneným bodom. 

 



Hlasovanie o programe: Za – 6 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

BOD 2 

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Marcelu Bokorovú a za overovateľov pani 

poslankyňu Bc. Zuzanu Petrášovú a pána poslanca Vladimíra Oberleho. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 3 

Starosta obce uviedol, že prijaté uznesenia boli splnené alebo sa realizujú priebežne. Na 

predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli schválené tieto uznesenia: 

vyhlásenie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, poverenie na výkon funkcie 

zástupcu starostu, poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone, zriadenie stálych komisií, ich predsedov 

a členov a určenie platu starostu. 

 

BOD 4 – Obchodná verejná súťaž – vyhodnotenie predložených návrhov 

Starosta obce oboznámil prítomných s vyhlásením verejnej súťaže na prenájom priestorov 

v budove bývalej základnej školy, a to v časti, kde bola kedysi predajňa potravín (priestory 

s výmerou 84,96 m2), s minimálnou cenou nájmu za m2: 30 €/rok. Do verejnej súťaže sa 

prihlásila len spoločnosť Oberle, s. r. o., ktorej konateľom je poslanec Vladimír Oberle. 

Poslanci vyhodnotili verejnú súťaž na prenájom priestorov a zhodli sa na tom, že priestory je 

potrebné prenajať, a teda zhodnotili, že obec by ich mala prenajať spoločnosti Oberle, s. r. o., 

s cenou nájmu za m2: 30 €/rok. Starosta obce nechal poslancov o tomto zámere hlasovať. 

 

Uznesenie č. 7 k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa prijíma návrh predloženej súťažnej ponuky 

spoločnosťou OBERLE, s. r. o., na prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor nachádzajúci 

sa v budove bývalej Základnej školy, súpisné číslo 113, zapísaný na LV č. 1368, o výmere 

84,96 m2, katastrálne územie Vyšná Myšľa. Nebytový priestor pozostáva z miestností: 



 miestnosť o výmere 22,04 m2, 

 miestnosť o výmere 27,60 m2, 

 miestnosť o výmere 7,98 m2,  

 miestnosť o výmere 14,52 m2, 

 sklad o výmere 5,83 m2, 

 kúpeľňa + WC o výmere 6,99 m2. 

Podmienky prenájmu nebytového priestoru budú dohodnuté v nájomnej zmluve. 

 

Hlasovanie: Za – 5 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 1 (Oberle) 

 

BOD 5 – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove bývalej ZŠ – p. Milan Elšík – 

prerokovanie a schválenie podmienok prenájmu 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove 

bývalej základnej školy od p. Milana Elšíka, ktorý je fotografom a v priestoroch si chce 

zriadiť ateliér. 

Poslanci krátko diskutovali o využití energií pri prevádzkovaní ateliéru a o platbe za tieto 

energie. Napokon sa zhodli na prenájme priestorov s cenou nájmu za m2: 30 €/rok. Takýto 

návrh predostrú p. Milanovi Elšíkovi. Starosta obce nechal poslancov o tomto zámere 

hlasovať. 

 

Uznesenie č. 8 k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje prenájom nebytového priestoru 

nachádzajúceho sa v budove bývalej Základnej školy, súpisné číslo 113 (miestnosť č. 6), 

pánovi Milanovi Elšíkovi na účely fotoateliéru a určuje cenu za prenájom nebytového 

priestoru 30 €/m2/rok. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

 



BOD 6 – Schválenie plánu obnovy obecného vodovodu 

Starosta obce v krátkosti oboznámil poslancov s plánom obnovy obecného vodovodu na 

nasledujúce obdobie, ktorý bolo potrebné schváliť. 

Po krátkej diskusii poslanci schválili tento plán. Starosta obce nechal poslancov o tomto pláne 

hlasovať. 

 

Uznesenie č. 9 k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa schvaľuje Plán obnovy verejného vodovodu v obci 

Vyšná Myšľa, ktorý vypracoval prevádzkovateľ verejného vodovodu Aquaspiš – vodné 

hospodárstvo, s. r. o., Rudňany 433. 

 

Hlasovanie: Za – 6 

 Proti – 0 

 Zdržal sa – 0 

 

BOD 7 – Rôzne 

Starosta obce pozval poslancov na kultúrny program s názvom Narodil sa Spasiteľ, ktorý 

pripravuje občianske združenie Sasanka a spevácka skupina Odvážne ženy a ktorý sa 

uskutoční 30. decembra 2018. 

Poslanci diskutovali o projektoch obce, ktoré navrhlo a schválilo predchádzajúce obecné 

zastupiteľstvo. Ide o schválený projekt opravy budovy obecného úradu a podaný projekt 

komunitného centra. 

Starosta obce informoval prítomných, že rozpočet obce na r. 2019 – 2021 bude prerokovaný 

na zasadnutí OZ v januári. Uviedol, že uvíta návrhy poslancov, aké aktivity plánujú v tomto 

období, aby sme ich naplánovali do rozpočtu obce.  

Poslanci vyjadrili aj svoje postrehy a návrhy na zmeny v obci. Diskutovali o materskej škole, 

železničnej zastávke a moste, o obecnej knižnici a o pláne akcií na budúci rok. 

 

BOD 8 – Záver 

Termín ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva si poslanci určili na január 2019. 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

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

 



Overili: Bc. Zuzana Petrášová  ....................................................................... 

 

 Vladimír Oberle  ....................................................................... 

 

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


