Zápisnica č. 1/2019
z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 24.01.2019 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí
Prítomní: Eva Holbová, Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,

Peter Hrubčin, Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová, Andrea Tomanová.

Dalej boli prítomní: pracovníci obce a občania obce.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Overovatelia zápisnice: Martina Poláčková, Ján Jagrik.

Program:

?OH?EJ':'>S“P1"

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Úprava rozpočtu obce k 31.12.2018.
Návrh VZN č. 1/2019 o prevádzkovom poriadku verejného detského ihriska.
Informácia o vyhlásení volieb hlavného kontrolóra obce Mikušovce.
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie, záver.

K bodu l/.
Starostka obce privítala všetkých prítomných a konštatovala, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Dušan Gašpárek, predseda
Peter Hrubčin, člen.
Starostka obce prečítala program verejného zasadnutia, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/.
Starostka obce požiadala svoju zástupkyňu p. Tomanovú, aby prečítala kontrolu plnenia uznesení
20, 21/2018 z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 03.12.2018 a č. 22,
23/2018 z verejného zasadnutia konaného dňa 13.12.2018.

č. 16, 17, 18, 19,

waodu 3/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala úpravu rozpočtu obce k 31.12.2018 -— rozpočtové
opatrenie č. 5/2018. Rozpočet bolo potrebné upraviť z dôvodu čerpania dotácie na voľby, na životné
prostredie, stavebný úrad, miestne komunikácie, ZŠ s MS a z dôvodu navýšeného výnosu daní
poukázaných obci.

K bodu 4/.
Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom VZN č. 1/2019 o prevádzkovom poriadku
verejného detského ihriska, ktorého súčasťou je prevádzkový poriadok detského ihriska obce
Mikušovce. Detské ihrisko sa nachádza pri nedokončenej budove penziónu v hornej časti obce.
Poslanci OZ toto VZNc. l/2019 o prevádzkovom poriadku verejného
detského ihriska jednohlasne
schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/.
Starostka obce informovala poslancov OZ, že dňa 03.01.2019 bolo na obecný úrad doručené
odstúpenie z funkcie hlavného kontrolóra obce Mikušovce od p. Miriam Matejičkovej, trvale bytom
Mikušovce 205. Starostka obce ďalej uviedla, že po obdržaní tohto oznámenia bola zároveň dňa
03.01.2019 vyhlásená voľba nového hlavného kontrolóra, pričom záujemcovia môžu žiadosť s
predpísanými náležitosťami doručiť na obecný úrad do 31.01.2019. Voľba hlavného kontrolóra sa
uskutoční 14.02.2019 V KD na 1. poschodí o 16.00 hod.

K bodu 6/. - rôzne:

.

starostka obce oboznámila poslancov OZ o možnosti získať dotáciu na projekt internetového
pripojenia wifi na verejných priestranstvách V našej obci „Wifi pre Teba“. Všetky potrebné
náležitosti ohľadom projektu by spracovala spoločnosť MAPA Digital, s. r. o., ktorá zároveň
poskytuje obci mapový portál. Spoluúčasť obce by bola vo výške 5%, čo predstavuje max.
750,— €. Poslanci OZ sa vyjadrili, že je to dobrý nápad, preto projekt „Wifi pre teba“ so
spolufmancovaním obce jednohlasne odsúhlasili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

starostka obce informovala prítomných o ťažkej životnej situácií p. Petra J áňu, trvale bytom
Mikušovce 54, nakoľko žije sám s veľmi nízkym príjmom (cca 60,-€). Starostka obce
navrhla poslancom OZ pomôcť p. J áňovi tým spôsobom, že mu obecný úrad bude uhrádzať
obedy v školskej jedálni. Cena jedného obeda je 2,47 €. Poslanci OZ p. Petrovi J áňovi
jednohlasne schválili úhradu obedov v školskej jedálni od 28.01.2019.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

starostka obce ďalej uviedla, že dňa 14.01.2019 sa zúčastnila valného zhromaždenia MAS
Vršatec, na ktorom členovia schválili členský poplatok na r. 2019 vo výške 0,80 €/ 1
obyvateľ. Starostka obce dodala, že od februára 2019 bude možnosť podať žiadosť na
projekt rekonštrukcie kultúrneho domu vo výške 18 152,-€, ktorú by obec využila na

rekonštrukciu vykurovania.

starostka obce sa dňa 14.01.2019 zúčastnila aj rokovania Združenia obci pod Bielymi
Karpatami, kde taktiež členovia schválili členský príspevok na r. 2019 vo výške 0,30 €/ 1
obyvateľ. Starostka obce taktiež informovala, že na jar 2019 by mala obec obdržať cca 180
komposterov, ktoré by boli následne doručené do domácnosti.
na obecný úrad bola dňa 10.01.2019 doručená žiadosť o úhradu členského príspevku na r.
2019 z Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia na r. 2019 vo výške 0,10 €/
1
obyvateľ.
starostka, obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou p. Vladimíra Haj dúcha, trvale bytom
Mikušovce 97 o verejné osvetlenie v hornej časti našej obce „Karaska“, v ktorej rodina
Hajdúchová, Holancová a Mončeková sú bez osvetlenia. Starostka obce ďalej dodala, že
ohľadom osvetlenia pre tieto rodinné domy sa informovala u p. Klúčara, ktorý rekonštruoval
v našej obci verejné osvetlenie. Obdržala cenovú ponuku na 2 solárne lampy v hodnote
340,-€/ 2 ks + 2 stlpy v hodnote cca ZOO,-€. Poslanci OZ sa vyjadrili, že podľa ich názoru to
nie je spoľahlivé riešenie — čo v prípade, že napadne veľa snehu v zime? Opäť zostanú bez
svetla? Ďalšou alternatívou by bolo dodať elektrický prúd z rodinných domov, no otázkou je
ako by sa spotreba elektrickej energie rozpočítala? Poslanci OZ zatiaľ nenašli vhodné

riešenie, preto žiadosť ohľadom verejného osvetlenia zostáva otvorená.

starostka obce informovala prítomných o oznámení živnosti p. Anny Katrincovej, trvale
bytom Mikušovce 60 detoxikácia ľudského organizmu v rod. dome Mikušovce 43 od
——

04.01 .201 9.

starostka obce navrhla členom komisie pre prideľovanie nájomných bytov: p. Poláčkovej,
Sedovej a Gregorovi zvolať vo februári 2019 stretnutie nájomníkov bytov v BD 170 a 171
za účelom určenia domového dôverníka.
starostka obce uviedla, že má Snahu vysporiadať pozemok, ktorý slúži ako ihrisko TJ v našej
obci. Nie je to však jednoduché, pretože na LV sú známi, ako aj neznámi — zomreli vlastníci.
Za účelom vysporiadania navštívila notárku JUDr. Turňovú, ktorá sa jej má do 3 týždňov
vyjadriť, aké sú možnosti vysporiadania ihriska.
starostka obce informovala prítomných, že dala vypracovať znalecký posudok na
nedokončenú budovu penziónu, ktorý vypracoval p. Ing. Miroslav Gašparík z Trenčína.
Hodnotu budovy stanovil na 269 000,—€. Starostka obce dodala, že najlepším riešením pre
obec by bolo predať aspoň časť budovy na byty, príp. by sa mohla budova nadstaviť a tým
by sa získali ďalšie 2 byty; na prízemí by mohla byť napr. posilňovňa, kaderníctvo a pod.
Starostka obce navrhla stretnutie spolu s poslancami OZ na obhliadku penziónu v sobotu —
26.01.2019 o 10.00 hod.
starostka obce podala informáciu ohľadom verejného vodovodu -— je potrebné vymeniť
vodomer, ktorého cena spolu s prácou a cestovnými nákladmi je 1380,-€. Zároveň dodala, že
so starostom obce Tuchyňa trvajú na podpísaní novej zmluvy so spoločnosťou Ekologické
stavby, s. r. o., aby bolo v zmluve presne vymedzené aké sú práva a povinnosti oboch
zmluvných strán.
starostka obce oznámila, že v Gazdovskej krčme u Bučka je od r. 2019 nová stávková
kancelária ORION TIP, 5. r. 0. so sídlom v Poprade.
starostka obce uviedla, že nakoľko je nové zloženie poslancov OZ, je potrebné nahlásiť na
Okresný úrad Ilava - odbor krízového riadenia, nových členov:

- do

krízového štábu boli doplnení: Eva Holbová — predseda KŠ, Andrea Tomanová —
podpredseda KŠ, Dušan Gašpárek, Ján J agrik a Alexander Behanec — členovia KŠ, Viera
Gašparová tajomník KŠ. Ďalej boli vytvorené jednotky CO v nasledovnom znení: štáb CO
obce ? Eva Holbová, Andrea Tomanová, Peter Hrubčin, jednotka
zdravotníckej pomoci: Ing.
Jana Sedová, Martina Poláčková, Alexander Behanec, jednotka na obsluhu evakuačného
zberného miesta: Viktor Buček, Andrea Tomanová, Ján J agrik, jednotka
na obsluhu miesta
ubytovania evakuovaných: Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Dana Kopačková, jednotka
na
hygienickú očistu: Martina Poláčková, Peter Hrubčin a Ing. Jaha Šedová.
——
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starostka obce oslovila poslancov OZ, že ak by vedeli o občanovi, ktorý by bol ochotný
robiť správcu cintorína, aby ju informovali.
starostka obce informovala, že v súčasnosti plasty vyvážame cez Obec Pruské, ktorá ich
následne odovzdáva spoločnosti TORIO plus, s. r. 0. V súvislosti s odpadovým
hospodárstvom oznámila, že obec v súčasnosti nemá uzatvorenú zmluvu na triedený zber so
žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Dňa 06.02.2019 sa má uskutočniť
žrebovanie, v ktorom by našej obci mala byť OZV pridelená.
Starosta obce Bohunice Ing. Peter Hajdúch bude mať stretnutie so zástupcom spoločnosti
Envi-pak, a.s.; pokúsil by sa zjednať spoločnú OZV pre viaceré obce z nášho regiónu.
Starostka obce prečítala žiadosť p. Jozefa Daňa, trvale bytom Mikušovce 292, v ktorej žiada
o zrušenie uznesenia zo dňa 17.05.2018 0 predaj pozemku parc.č. KNC 325/5 v obci
Mikušovce. V žiadosti sú okrem p. Daňa podpísaní aj ďalší žiadatelia — Dušan Gregor,
p.
Ján Gašpar a Rudolf Monček. Žiadosť bola na obecný úrad doručená dňa 23.01.2019,
preto
sa starostka obce spolu s poslancami OZ zhodli, že túto problematiku prejednajú na
mimoriadnom zasadnutí dňa 08.02.2019 o 16.00 hod.
starostka obce vyzvala členov kultúrno-športovej komisie, aby nahlásili ďalších členov z
občanov do tejto komisie. Poslankyňa p. Poláčková nahlásila nasledovných členov: Ľubomír
Hlaváč, trvale bytom Mikušovce 104, Alena Gáborová, trvale bytom Mikušovce 72 a
Martina Gašpárková, trvale bytom Mikušovce 114. Ďalej boli doplnení členovia do komisie
financovania, rozpočtu, správy majetku, rozvoja a propagácie: Juraj Jakúbek, trvale bytom
Mikušovce 15 a Mário Janík, trvale bytom Mikušovce 199. Do sociálno-vzdelávacej
komisie boli doplnení členovia: Lenka Gregorová, trvale bytom Mikušovce 343 a Helena
Hlaváčová, trvale bytom Mikušovce 110.
Poslanci OZ doplnenie komisií jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce navrhla predbežné termíny akcií konaných V našej obci na r. 2019:
- 21.02.2019 uvítanie detí narodených v r. 2018 do života,
12.05.2019 — deň matiek,
- 15.06.2019 — deň otcov,
- 07.07.2019 — svätá omša pri kaplnke,
- 24.08.2019 — mikušovský hodový kotlík.
Poslanci OZ termíny týchto akcií jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
——

—

.

starostka obce uviedla, že V r. 2019 bude mať
Telovýchovná jednota V našej obci 50-te
výročie vzniku, ztoho dôvodu je potrebné zaobstarať
materiály, najmä fotky.

starostka obce uviedla, že p. Mikula - spoločnosť
Ekomstav, s. r. 0. má termín na výmenu okien
hasičskej zbrojnice do 31.01.2019, brány do 05.02.2019. Ďalej
starostka obce uviedla, že musí
opraviť sprchový kút, wc, pretože obklady sú veľmi zle obložené. P.
Mikula upravil rozpočet a
znížil cenu o 880,- €. Starostka obce dodala, že
pokiaľ uvedené nedostatky nedá do poriadku,
p.
Mikulovi nebude vyplatená celá suma. Doposiaľ
mu bola uhradená faktúra vo výške 10 000,- €.
—

M
K bodu 7/. - diskusia:

V diskusii nebol podaný žiadny
diskusný príspevok.

K bodu 8/. - návrh na uznesenie záver:
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci
poslanci podľa jednotlivých bodov.

Overovatelia:
Martina Poláčková:

„%

%
Eva Holbová
starostka obce

(.

...... Ján Jagrik: ....... i ....................

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, v Mikušovciach dňa 24.01.2019

UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 24.01.2019 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach s c h v a P u j e

:

Program verejného zasadnutia konaného 24.01.2019.
. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018.
. VZN obce Mikušovce č. 1/2019 o prevádzkovom
poriadku verejného detského ihriska.
. Predloženie žiadosti o NFP na SO CPU
a spoluúčasť na financovaní projektu „Wifi pre Teba“ vo
výške max. 750,—€, kód výzvy: OPII—2018/7/1-DOP.
5. Finančnú výpomoc formou úhrady obedov
v školskej jedálni pre p. Petra J áňu, trvale bytom
Mikušovce 54.
6. Doplnenie komisií pracujúcich pri obecnom úrade nasledovne:
a) komisia financovania, rozpočtu, správy majetku, rozvoja a
propagácie:
Juraj Jakúbek, trvale bytom Mikušovce 15,
Mário Janík, trvale bytom Mikušovce 199.
b) kultúrno-športová komisia: Ľubomír Hlaváč, trvale bytom Mikušovce
104,
Alena Gáborová, trvale bytom Mikušovce 72,
Martina Gašpárková, trvale bytom Mikušovce 114.
c) sociálno-vzdelávacia komisia: Lenka Gregorová, trvale bytom Mikušovce
343,
Helena Hrubčinová, trvale bytom Mikušovce 110.
7. Termíny akcií, ktoré sa uskutočnia v obci Mikušovce
na r. 2019:
21.02.2019 — uvítanie detí do života — nar. v r. 2018,
- 12.05.2019 — deň matiek,
- 15.06.2019 — deň otcov,
07.07.2019 — svätá omša pri kaplnke,
- 24.08.2019 — mikušovský hodový kotlík.
.

AWNi—A

—

—

Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach b e r i e

na ved0mie

:

Kontrolu plnenia uznesení č. 16 — 21/2018 zo dňa 03.12.2018.
2. Kontrolu plnenia uznesení č. 22 - 23/2018 zo dňa 13.12.2018.
3. Informáciu o vyhlásení volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce
Mikušovce.
4. Informáciu o schválení členského príspevku Regionálnemu združeniu
miest a obcí
1.

Stredného Považia vo výške 0,10 €/

1

obyvateľ.

5. Informáciu o schválení členského príspevku MAS Vršatec
vo výške 0,80 €/ 1 obyvateľ.
6. Informáciu o schválení členského príspevku Združeniu obcí
pod Bielymi Karpatami vo

výške
0,30 €/ 1 obyvateľ.
7. Informáciu o komposteroch, ktoré sa budú dodávať do
domácnosti na jar 2019.
8. Žiadosť o verejné osvetlenie
rodinné
časti
obce „Karaska“.
domy v
pre
9. Oznámenie o živnosti p. Anny Katrincovej ml. časti
v
jej rodinného domu.
10. Informáciu o vypracovaní znaleckého posudku
na nedokončenú budovu penziónu.
11. Informáciu o vysporiadaní pozemku pod ihriskom TJ.
12. Informáciu o zvolaní schôdze s nájomníkmi BD 170 171
v
s členmi komisie pre prideľovanie
a
nájomných bytov.
13. Informáciu o výmene vodomeru na obecnom vodovode
vo výške 1380,—€.

Managua—„_

14.

z.

„

Informáciu o stávkovej kancelárii ORION TIP, s.

Bučka.

r.

o. umiestnenej v Gazdovskej krčme u

Informáciu o vymenovaní členov do krízového štábu obce, do jednotky štábu CO, zdravotníckej
jednotky, evakuačného zberného miesta, jednotky ubytovania evakuovaných a hygienickej
jednotky.
16. Informáciu o hľadaní správcu cintorína v našej obci.
17. Informáciu o spoločnosti TORIO Plus, s. r. o. - zber plastov.
18. Informáciu ohľadom pridelenia OZV.
19. Žiadosť p. Jozefa Daňa, trvale bytom Mikušovce 292 ohľadom pozemku parc. č. KNC 325/5.
20. Informáciu o 50-tom výročí TJ Mikušovce.
21. Informáciu o nedokončených prácach na projekte hasičskej zbrojnice a nevyplatených
finančných prostriedkoch firme Elgmstav, s. r.,oý.ľ_'_ruské.
15.

%
Eva Holbová
starostka obce
Overovatelia:

[»

Martina Poláčková: . .( €?

........

Ján Jagrik:

.. . .

Ú

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, v Mikušovciach dňa 24.01.2019

