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Zápisnica 

Z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva Vyšný Mirošov konaného dňa 11.02.2022 

Číslo: 01/2022 

Prítomní poslanci:  Ing. Peter Bochnovič, Emil Cina, Michal Miko, Ladislav Ferenc, Michal Ferenc 
Ospravedlnení poslanci:  
Neospravedlnení poslanci: Juraj Petrisko, Slavomír Špik  
Prítomní:  
 
 
Program: 
1.  Úvodné náležitosti: 
     a/  Otvorenie zasadnutia 
     b/  Schválenie programu zasadnutia 
     c/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     d/  Voľba návrhovej komisie 
 2.  Schválenie pôžičky od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na výstavbu multifunkčného ihriska 
s altánkom 
 3.  Rôzne  
 4.  Návrh na uznesenie 
 5.  Záver 

 
 
Bod č.1 
 a/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal a viedol starosta obce Michal Petranik. Privítal všetkých 
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva aj hostí a zároveň informoval, že zasadnutia sa zúčastnili štyria 
poslanci OZ. Ďalej skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé uznášať sa. V čase 18,06 hod. sa dostavil 
na OZ Ing. Peter Bochnovič ako piaty poslanec, s ktorým všetky body programu sme schvaľovali od začiatku. 
 
 b/  Starosta obce Michal Petranik prečítal program zasadnutia. 
 
Program zasadnutia poslanci OZ schválili. 
 
Za: Ing. Peter Bochnovič,  Emil Cina, Michal Miko, Ladislav Ferenc, Michal Ferenc  
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 c/  Za zapisovateľa bola určená p. Gabriela Pavelčáková 
       Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Michal Miko, p. Emil Cina 
 
 d/ Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Ing. Peter Bochnovič, p. Michal Ferenc, p. Ladislav Ferenc 
 
Za: Ing. Peter Bochnovič,  Emil Cina, Michal Miko, Ladislav Ferenc, Michal Ferenc  
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Návrh na uznesenie č. 1/1/2022 bol schválený. 
(Za: Ing. Peter Bochnovič, Emil Cina, Michal Miko, Ladislav Ferenc, Michal Ferenc, Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
 
 
Bod č. 2 
 Schválenie pôžičky od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na výstavbu multifunkčného ihriska 
s altánkom 
  
 Starosta obce p. Michal Petranik informoval poslancov OZ, že dal vypracovať návrh na poskytnutie 
pôžičky od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. 
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 Hosť p. Marek Sadiv vstupoval do programu zasadnutia nezrozumiteľne. Starosta p. Michal Petranik p. 
Mareka sadiva dôrazne upozornil, že ak bude zasahovať do priebehu OZ, pričom nemal udelené slovo, tak zavolá 
políciu a bude z OZ vykázaný. 
  
Poslanci OZ schválili prijatie úverov v sume 21.120,91 € a v sume 60.000,00 € a ich zabezpečenie                                        
2 x blankozmenkou obce a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z dotačného účtu. 
  
Za: Emil Cina, Michal Miko, Ladislav Ferenc, Michal Ferenc  
Proti: 0 
Zdržali sa: Ing. Peter Bochnovič 
 
Návrh na uznesenie č. 2/1/2022 bol schválený. 
(Za: Emil Cina, Michal Miko, Ladislav Ferenc, Michal Ferenc, Proti: 0, Zdržali sa: Ing. Peter Bochnovič) 
 
 
Bod č. 3 
 Poslanci OZ  v bode rôzne: 
Schválili: 
 1) Na základe žiadosti od p. Viliama Kimáka o odpredaj pozemku novovytvorenej parcely C-KN 633/3, 
zastavené plochy a nádvoria o výmere 82 m2 z parcely C KN 633/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 997 
m2, vedenej na LV. Č. 757, k. ú. Vyšný Mirošov v podiele 1/1, ktorá je zameraná geometrickým plánom č. 
51847477-1/2022 zo dňa 01.02.2022.  
 
Zdôvodnenie: 

Podľa § 9a ods. 8, písm. e zákona č. 138/1991 Zb. je parcela C KN č. 633/3  ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

ktorú kupujúci Viliam Kimák, rod. Kimák, nar. 22.09.1988, bytom Vyšný Mirošov č. 24 v roku 2014 na vlastné 

náklady spevnil komplet celú plochu ako aj polovicu z 82 m2 asfaltu zaplatil kupujúci. 

 

Predajná cena za 1 m2 je 10 Eur. 

 

Podmienkou predaja pozemku je, aby bol ponechaný vstup do dvora susedom Pavelčákovím.  

   
 2) Na základe žiadosti od DHZO o pridelenie finančných prostriedkov sumu 1 000 Eur na rok 2022 s tým, 
že ak sa budú zúčastňovať akcií, tak môžu v júni požiadať o navýšenie. 
 
Za: Ing. Peter Bochnovič,  Emil Cina, Michal Miko, Ladislav Ferenc, Michal Ferenc  
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Diskutovali: 

 P. Ing. Peter Bochnovič sa vyjadril k výstavbe multifunkčného ihriska s altánkom, že je predražené                 
( 104 000 eur ) a že všetci vedia, že obce ktoré žiadajú o fondy sú zbytočne navýšené a preto by obce 
mali robiť svojpomocne, pričom takéto ihrisko podľa jeho výpočtov by stálo 30 000 eur. Na to mu 
starosta p. Michal Petranik odpovedal, že by chcel vedieť aspoň o jednej obci na Slovensku, ktorá by 
s radosťou neprivítala pomoc od štátu a že za 30 000 eur by určite nebolo možné postaviť multifunkčné 
ihrisko s altánkom. Tiež informoval p. Ing. Petra Bochnoviča, že projekt robí projektant a rozpočet 
rozpočtár a nie starosta obce. Zároveň sa starosta p. Michal Petranik vyjadril, že v čase keď obec riadil 
p. Ing. Peter Bochnovič, tak objednával báger od firmy BYTSERVIS kde 1 mth stála 39,84 eur s DPH 
a presunov bágra bolo 17 krát, tak v prípade žeby ihrisko tiež robila firma BYTSERVIS tak by stálo ihrisko 
140 000 eur. 

 Hosť p. Marián Bilanin sa opýtal, či sa bude niečo robiť s priekopou pri jeho dome, pretože po 
rekonštrukcii cesty , ktorá vykonávala SSC sa lámu zatrávňovačky a padajú do priekopy. Na to starosta 
p. Michal Petranik odpovedal, že v tomto roku sa vybudujú chodníky, kde sú schválené finančné 
prostriedky z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a popri tejto výstavbe sa 
opravia tieto nedostatky. 

 P. Ing. Peter Bochnovič sa opýtal starostu obce či má vypracovanú zmluvu o pôžičke. Starosta p. Michal 
Petranik odpovedal, že zmluvu má už od januára 2021 a že pôžička je skoro celá vyplatená. 

 P. Ing. Peter Bochnovič sa vyjadril k stĺpom verejného osvetlenia pri Základnej škole, že nebolo potrebné 
tam dávať betónové stĺpy ale stačili obyčajné ako na verejný rozhlas. Starosta obce p. Michal Petranik 
na to odpovedal, že stĺpy sa osadzovali v rámci projektu a bolo potrebné dodržať STN. 
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Návrh na uznesenie č. 3/1/2022 bol schválený. 
(Za: Ing. Peter Bochnovič, Emil Cina, Michal Miko, Ladislav Ferenc, Michal Ferenc, Proti: 0, Zdržali sa: 0) 
 
Bod č. 4 
 Starosta obce p. Michal Petranik prečítal návrh na uznesenie, ktorý poslanci OZ schválili. 

 

 

 
Zapísala: 
Gabriela Pavelčáková                  ................................................  
 
Overovatelia:   
Michal Miko     ................................................ 
    
Emil Cina      ................................................ 
 

 


