Zápisnica č. 4/2018
z mimoriadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 21.06.2018 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí
Prítomní: Martin Behan, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgr. Ivan Matejička.
Ospravedlnení: Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Peter Meliška.
Overovatelia zápisnice: Eva Holbová, Ján J agrik.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie.
2. Určenie pracovného úväzku starostu obce na r. 2018 — 2022.
3. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na r. 2018 2022.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Návrh na uznesenie, záver.
1.

——

K bodu l/.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Mgr. Ivan Matejička, predseda
Martin Behan, člen.

K bodu 2/.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že z dôvodu blížiacich sa volieb do orgánov samosprávy
miest a obcí, ktoré sa uskutočnia v novembri 2018, je potrebné určiť pracovný úväzok starostu obce
na nasledovné volebné obdobie 2018 - 2022. Poslanci OZ jednohlasne schválili plný pracovný
úväzok starostu obce.
H_______lasovali
za: Martin Behan, Eva Holbová, Ján J agr1k Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/.
Starosta obce oboznámil prítomných, že je taktiež potrebné určiť počet poslancov na nasledovné
volebné obdobie 2018 — 2022. Poslanci OZ schválili 9 poslancov Vo volebnom obvode obce
Mikušovce.
H_l____asovali
za: Martin Behan, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 4/ - rôzne:

.

sťažnosť Jozefa Bučka, trvale bytom Mikušovce č. súp. 237 na Pohostinstvo Kolman z
dôvodu rušenia nočného kľudu na terase tohto podniku.
- poslanci OZ skonštatovali, že najvhodnejším riešením bude písomne upozornit Pohostinstvo
Kolman na dodržiavanie nočného kľudu.

.

žiadost ZŠ s MŠ Mikušovce o navýšenie rozpočtu o 1 371,09 € z dôvodu získania kreditov
zamestnankýň MŠ a tým spojeným zvýšenie miezd. Poslanci OZ uvedenú žiadost
jednohlasne schválili.
Hlasovali
_____z_a: Martin Behan, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

žiadosť ZŠ s MŠ Mikušovce o navýšenie rozpočtu na materskej škole o 3 563,- € z dôvodu
rozšírenia pracovnej doby a zvýšenia počtu detí v MS. Poslanci OZ skonštatovali, že
žiadosťou sa budú zaoberať v septembri 2018, keď bude počet detí presný.

.

ZŠ s MŠ Mikušovce zastúpená riaditeľkou školy Ing. Jakúbkovou predložila počty detí v
MŠ na šk. r. 2018/2019 (príloha).

.

žiadosť ZŠ s MŠ Mikušovce o zvýšenie príspevku na školský klub zo 4 ,—€ na 5, -€ ako aj
zvýšenie príspevku v MŠ z 5 ,-€ na 7, -€. Tieto príspevky prispejú k vybaveniu v ZŠ s MŠ.
Poslanci OZ túto žiadost jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

starosta obce oboznámil prítomných, že správcovská spoločnosť Ilfes, s. r. 0. so sídlom v
Ilave, ktorá spravuje BD č. 170 a 171 k 30.09.2018 vypovedala obci mandátnu zmluvu.

.

starosta obce informoval poslancov OZ, že obec má možnost bez poplatkov predčasne
splatiť úver, ktorý bol poskytnutý obci na prístupovú cestu k BDc. 170 a 171 z Prima banky
Slovensko, a.s. Výška úveru je približne 22 000,-€. Poslanci OZ jednohlasne schválili
predčasné splatenie tohto úveru.
Hlasovali
Martin Behan, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

za:
.

starosta obce oznámil, že členovia TJ Družstevník Mikušovce majú záujem organizovať
29.07.2018 hodové slávnosti na ihrisku TJ. Do tanca by hrala skupina LEGO — Mikušovskí
chlapci, podával by sa guláš a občerstvenie.

.

starosta obce informoval prítomných, že naša obec doposiaľ nemá uzatvorená zmluvu s
organizáciou zodpovednosti výrobcov za triedené zložky komunálneho odpadu. Najskôr
musíme mať uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou na zber jednotlivých druhov odpadov, až
potom s nami uzavrie zmluvu pridelená OZV. Je pravdepodobné, že našej obci bude
komunálny odpad vyvážať spoločnosť Megawaste Slovakia, 5. r. 0. alebo Marius Pedersen,
a.s., z čoho budú pravdepodobne plynúť vyššie poplatky za zber a vývoz KO.

.

starosta obce oboznámil poslancov OZ, že strecha na kostole v našej obci je v zlom stave.
Strecha bola už od samého začiatku nesprávnym spôsobom naprojektované a zhotovená,

pretože pravidelne počas dažďov a mrazov pod ňu zateká. Strecha sa bude musieť otvoriť a
podľa jej stavu sa ďalej posúdi, ako sa bude ďalej postupovať. Je možné, že sa bude musieť
zhotoviť sedlová strecha, čo nie je lacná záležitosť.

.

starosta obce oznámil, že spoločnosť Ekomstav, s.
hasičskej zbrojnice približne v polovici júla.

.

starosta obce na záver informoval prítomných, že je potrebné šetriť vodu, pretože v
obecnom vodojeme je veľmi výrazný pokles vody. Z toho dôvodu požiadal starosta obce
prítomných, aby o tejto skutočnosti informovali okolie a nepolievali záhrady, nenapúšťali
bazény. Je pravdepodobné, že je porucha na vodovodnom potrubí v Tuchyni, pretože majú
oveľa väčší odber vody ako naša obec.

r.

o. začne práce na rekonštrukcií

K bodu 5./ - diskusia:
-

v diskusii nebol podaný žiadny diskusný príspevok.

K bodu 6/. - návrh na uznesenie. záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci OZ podľa jednotlivých bodov.

Viktor Bhččk
starosta obce

Overovatelia:
Eva Holbová:

Ján J agrik:

.

Dňa 2l .06.2018 zapísala v Mikušovciach: Mgr. Viera Gašparová.

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného

zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 21.06.2018 o 16.00 hod.
v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach berie
na vedomie:
Sťažnosť Jozefa Bučka, trvale bytom 018 57
Mikušovce č. súp. 237 na Pohostinstvo Kolman
z
dôvodu rušenia nočného kľudu.
2. Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie
rozpočtu o 3 563,-€ z dôvodu zvýšenia počtu žiakov
a učiteliek
V MŠ a s tým spojené rozšírenie
pracovnej doby.
3. Výpoveď mandátnej zmluvy
spoločnosťou Ilfes, s. r. o. Ilava k 30.09.2018.
4. Informáciu ohľadom doposiaľ
neuzatvorenej zmluvy s OZV.
5. Zlý technický stav na streche
rímsko-katolíckeho kostola v našej obci.
6. Informáciu ohľadom rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice.
7. Informáciu ohľadom
hodovej tanečnej zábavy na ihrisku TJ — termín: 29.07.2018.
8. Informáciu ohľadom výrazného
poklesu vody v obecnom vodovode.
1.

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h
va Puj e
1.

Plný pracovný úväzok starostu obce Mikušovce

:

nasledovné

na
volebné obdobie 2018 - 2022.
2. Počet poslancov na nasledovné volebné
obdobie 2018 2022 vo volebnom obvode obce
—

Mikušovce: 9.
3. Žiadosť ZŠ s MŠ Mikušovce
o navýšenie rozpočtu pre MŠ o 1 371,09 €.
4. Žiadosť o zvýšenie príspevku
na školský klub na 5,-€/dieťa/mesiac a na príspevok
v materskej
škole na 7,-€/ dieťa/mesiac.
S . Predčasné splatenie Dexia
Komunál univerzálneho úveru č. 27/008/09
z vlastných zdrojov.
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ViktorB '
starosta obce

)

Overovatelia:

EvaHolbová:..

....... JánJagrik:................ ..............

Dňa 21 06.20] 8 zapísala V Mikušovciach:
Mgr. Viera Gašparová.
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