Zápisnica č. 6/2017

z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 26.09.2017 o 16.00 hod. v KD na I.
poschodí
.

Prítomní: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter
Hrubčin, Ján
Mgr. Ivan Matejička.

Jagrik, Peter Meliška,

Ospravedlnení: O
Overovatelia zápisnice: Eva Holbová, Ján Jagrik.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:

]. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh VZN o čiastočnej úhrade nákladov
na prevádzku školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
za šk. rok 2016/2017.
5. Informácia o projekte na
opravu hasičskej zbrojnice.
6. Rôzne.

7.
8.

Diskusia.
Návrh na uznesenie, záver.

K bodu l/.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že
je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
D0 návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Peter
Meliška, predseda
Peter Hrubčin, člen.
Starosta obce zároveň navrhol upraviť 4. bod
programu „Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ za šk. rok 2016/2017“, nakoľko zš
s MŠ nepredložila. Poslanci oz schválili
ju
zmenu programu a bod 4.) nebol v programe prejednaný.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter
Hrubčin, Ján Jagrik,
Peter Meliška, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka obce p. Matejičková prečítala kontrolu
plnenia uznesení č. 9

-

11/2017.

K bodu 3/.
Starosta obce informoval prítomných, že obec nemá
platné VZN o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Mikušovce a () určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č.
2/2017, ktorý jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva
Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik,
Peter Meliška, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 4/.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o projekte na opravu hasičskej zbrojnice projekt je
podaný, skontrolovaný, v súčasnosti sa čaká na jeho vyhodnotenie, ktoré sa očakáva V novembri
2017. Projekt na opravu budovy hasičskej zbrojnice je v hodnote 25 191,-€, z toho je spoluúčasť
obce na financovaní 5% , t. j. 1260,-€. Projekt je zameraný na plynoiikáciu, výmenu všetkých
stavebných otvorov (dvere, okná) a výmenu sociálneho zariadenia.
——

K bodu 5.) - rôzne:
starosta obce oznámil prítomným, že obdržal niekoľko ďalších ponúk na verejné osvetlenie,
pričom požiadal poslancov OZ o vyjadrenie,
starosta obce informoval poslancov OZ, že je perspektíva vytvoriť niekoľko stavebných
pozemkov — nachádzajú sa za rodinnými domami v hornej časti obce, od súp. č. 127 po 118,
je však potrebné podať návrh na kataster nehnuteľnosti 0 preklasiňkovanie pozemkov na
zastavanú plochu. Nedoriešenou záležitosťou je však prístupová cesta k nehnuteľnostiam.
Poslanci OZ poverujú starostu obce zistiť na katastri nehnuteľností možnosť
preklasifikovania pozemkov za účelom výstavby od parc. č. KN „C“ 723 po parc. č. KN „C“
751.

Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Peter Meliška, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
starosta obce oboznámil prítomných, že je opäť vyhlásená nová výzva na projekt
komposterov, do ktorej je naša obec zapojená cez OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát,
starosta obce taktiež informoval poslancov OZ o stretnutí so zástupcami Okresného úradu
Trenčín, odbor PLO, ohľadom pozemkov medzi rod. domami 342 — 344. Pracovníci OÚ
Trenčín sa predbežne vyjadrili, že nesúhlasia s výstavbou rodinných domov, nakoľko má
pôda v uvedenej lokalite vysokú bonitu.
Starosta obce na základe sťažností nájomníkov BD č. 170 a 171 informoval prítomných 'o
potrebe vymeniť vonkajšiu dlažbu, ktorá sa nachádza pri BD. Starosta obce požiadal
poslancov OZ o pomoc pri hľadaní najlepšieho riešenia, aby nová dlažba bola kvalitná,
nepraskala a bola odolná voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.
Starosta obce oboznámil prítomných o stretnutí s odborným lesným hospodárom, ktorý z
dôvodu premnoženej zveri odporúča v časti obce „Svitková“ presvetliť lesný porast a
uskutočniť čiastočný výrub stromov. Poslanci OZ výrub jednohlasne odsúhlasili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik,
Peter Meliška, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
Starosta obce oznámil prítomným, že chránené územie „Hrehorkové“ je zaradené pod
stupeň ochrany „2“. CHKO Biele Karpaty žiada cez projekt o finančný príspevok za účelom
vyčistenia lesa a umiestnenia vzácnych druhov motýľov.
Starosta obce podal informáciu o podanej žiadosti na projekt „Vybavenie polytechnickej
učebne ZŠ Mikušovce“ - projekt dodnes nie je vyhodnotený.

K bodu 6.)

—

diskusia:

Pri príležitosti blížiaceho sa mesiaca úcty k starším poslanci OZ navrhli termín posedenia so
seniormi na utorok— 24.10.2017. Členovia kultúrnej komisie taktiež pripomenuli, že 18.11.2017
bude v KD „oldies party“; 24.11.2017 sa uskutoční v KD posedenie k 50. -temu výročiu založenia
školy; 26.11.2017 bude V areáli školy zapaľovanie prvej adventnej sviece.

K bodu 7/. - návrh na uznesenie, záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci OZ podľa jednotlivých bodov.

7.

Viktor Buček

ÍSOVCE i starosta obce
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Overovatelia:
Eva Holbová:...............//..[....
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Ján Jagrik:
_

/

„......

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 26.09.2017

UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 26.09.2017 o 16. hod. v KD na I. poschodí

Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení č. 9 - 11/2017.
2. Informácie o projekte na opravu hasičskej zbrojnice.
3. Informáciu o cenových ponukách na verejné osvetlenie.
4. Informáciu o výmene exteriérovej dlažby pri BD č. 170 a 171.
5. Informáciu o vyhlásení novej výzvy na kompostery z OZ Mikroregión
Zdroje Bielych Karpát.
6. Informáciu o stretnutí s pracovníkmi Okresného úradu
Trenčín, odbor PLO, ohľadom Výstavby
rodinných domov na pozemkoch medzi rod. domami č. súp. 342 — 344.
7. Informáciu o plánovanom vyčistení chráneného územia „Hrehorkové“.
8. Informáciu o doposiaľ nevyhodnotenom projekte na
„Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ
Mikušovce“.
Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s e h v a P u j e :
1. Zmenu programu verejného zasadnutia.
2. VZN č. 2/2017 obce Mikušovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
V
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Mikušovce a o určení miesta
a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
3. Na základe odporúčania OLH výrub lesného porastu v časti obce „Svitková“.
Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach p o v e r u j e :
1. Starostu obce zistiť na katastri nehnuteľností možnosti
preklasiňkovania pozemkov za účelom
výstavby rodinných domov od parc. č. KN „C“ 723 po parc. č. KN „C“ 751.
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Overovatelia:
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Ján Jagrik:

Q
Viktor %uček
starosta obce

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 26.09.2017

