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2014
z verejného zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 11.septembra
1.
o 16,00 hod. v KD na poschodí

Prítomní: Michal Eliaš JUDr.,Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Dušan Kopačka,
Jana Mičeková, Rudolf Sedo.

Peter Meliška,

ová.

Ospravedlnení: Alexander Behanec, Alena Dobrodej

Overovatelia zápisnice: Peter Meliška, Rudolf Šedo.
Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení.
služieb na
3. Prerorokovanie VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
trhových miestach na území obce.
odvádzania odpadových
4. Prerokovaie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Návrh na uznesenie, záver.
1.

K bodu 1/.

nadpolovičná
že
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, je prítomná
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Dana Kopačková, predseda
Peter Hrubčin, člen
Michal Eliaš, JUDr., člen.

väčšina

K bodu 2/.

uznesení č. 41 - 46/2014.
Hlavná kontrolórka obce p. Matejíčková previedla kontrolu
pracovníkov OcÚ (jedna
Starosta obce informoval prítomných o súčasnej pracovnej vyťaženosti
občania obce neboli včas oboznámení s návrhom
pracovníčka je PN) a z toho dôvodu poslanci OZ a
trhových miestach na území obce a
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
odvádzania odpadových vôd a o
návrhom VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
OZ navrhli tieto VZN
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Poslanci
13.11.2014. Zároveň dal starosta obce
prejednať na budúcom zasadnutí OZ, ktoré je naplánované
3 4.
hlasovať o zmene súčasného programu, pričom sa vypustí bod a
Dušan Kopačka, Peter Meliška,
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0.

K bodu 3/. - rôzne:

ochrancu práv, ktorý odpovedal
Starosta obce informoval poslancov OZ o liste verejného
zameraných hraníc pozemkov v k. ú. Mikušovce pri
p. Helene Rcmišovcj ohľadom sporne
ochranca práv uviedol k danej problematike
Pruskom, na p. č. 1057/4 a 1057/5. V liste verejný
krokov p. Remišovej.
stanovisko, resp. postup a doporučenie v prípade ďalších

.

Starosta obce oboznámil prítomných so súhlasom Slovenského vodohospodárskeho podniku
s prevodom pozemkov — častí parciel na Obec Mikušovce. SVP žiada o súhlas poslancov
OZ s prevodom vlastníctva, aby mohlo uskutočniť zápis do katastra nehnuteľností.
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Dušan Kopačka, Peter Meliška,
Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0.

-

.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že v rozpočte obce na rok 2014 je aj projekt na
rozhlasy v sume cca 20 OGG,-€, ktorý sa však nerealizoval. Z tohto dôvodu je vhodné tieto
nevyčerpané finančné prostriedky investovať napr. na opravu miestnych komunikácii,
nakoľko je pravdepodobné, že ďalšie roky bude obec o tieto financie ukrátená z dôvodu
znižovania podielových daní. Poslanci OZ sa rozhodli finančné prostriedky prerozdeliť
nasledovne:
l. oprava miestnej komunikácie pri ihrisku v hornej časti obce + odvodniť časť ihriska pri
budovaní hasičskej základne na tréning,
2. rozšíriť komunikáciu pred RD č. 96,
3. vybudovať komunikáciu, ktorá vedie k vodojemu v intraviláne obce,
4. vybudovať komunikáciu za RD č. 195.
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Dušan Kopačka, Peter Meliška,
Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0.
_

.

Kontrolórka obce p. Matejíčkoyá podala informáciu o stále prebiehajúcej kontrole
účtovných dokladov v ZS s MS Mikušovce 16.

K bodu 4/. - diskusia:

poslanec R. Šedo navrhol zakúpiť nové bezdrôtové mikrofóny do domu smútku, nakoľko súčasná
ozvučovacia technika je v zlom technickom stave. Poslanec P. Hrubčin navrhol, že sa bude
informovať o ozvučovacom systéme v obci Pruské a na základe toho sa obec Mikušovce rozhodne
pre kúpu novej techniky.
-

poslankyňa Mičeková požiadala starostu obce 0 upratanie pokosených priekop pred RD č. 336,
nakoľko pri veľkých dažďoch plné priekopy tráv spôsobujú problémy. Starosta obce odpovedal, že
na budúci týždeň dá priekopy vyčistiť.
-

K bodu 5/.- návrh na uznesenie. záver.

Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
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Overovatelia:

Peter Meliška: .//V

Rudolf Šedo:

(

tě.

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce,
v Mikušovciach, 11. septembra 2014
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Viktor ček
starosta obce
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UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. septembra 2014
o 16,00 hod. v KD na I. poschodí
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach:

Berie na vedomie:

47/2014

a) Kontrolu plnenia uznesení č. 41

—

46/2014.
48/2014

b) Informáciu verejného ochrancu práv o výsledku konania ohľadom pozemkov p. Heleny

Remišovej.

49/2014
stále
prebiehajúcej kontrole dokladov V ZŠ s MŠ Mikušovce.
c) Informáciu hlavnej kontrolórky o
50/2014
d) Návrh na zakúpenie ozvučovacej techniky do domu smútku.

51/2014
e) Súhlas SVP o prevode pozemkov na Obec Mikušovce.
S0

h V aľ u j e

:

52/2014
dňa 11.9.2014 (bod 3 a 4 neprerokovaný).
konaného
zasadnutia
Zmenu
a)
programu verejného
53/2014

b) Prevod vlastníctva pozemkov a zápis do katastra nehnuteľností zo Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku na Obec Mikušovce.

54/2014
do opravy miestnych komunikácií:
Investíciu
prostriedkov
finančných
nevyčerpaných
0)
obce + odvodniť časť ihriska pri budovaní
časti
V
1. oprava miestnej komunikácie pri ihrisku hornej
hasičskej základne na tréning,
2. rozšírit komunikáciu pred RDc. 96,
.- „_
_
3. vybudovat komunikáciu, ktorá vedie k vodojemuV 1ntraV1lane obce,
„K"
4. vybudovat komunikáciu za RDc. 195.
*
_
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Overovatelia:
Peter Meliška:
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Rudolf Šedo:

...?!

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce,
V Mikušovciach, l 1 . septembra 2014
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Viktor cek
starosta obce
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