Zápisnica č. 3/2016

z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 19. mája 2016 o 16. hod. v KD na I. poschodí

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

Ospravedlnení: Peter Hrubčin.
Overovatelia zápisnice: Eva Holbová, Ján J agrik.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:

PP?HQ?P?NH

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Záverečný účet obce za rok 2015.
Správa o hospodárení obce za 1. štvrťrok 2016.
Úprava rozpočtu obce k 31.3.2016.
Informácia o harmonograme prác a výberovom konaní na rozšírenie MŠ.

Rôzne.
Voľba HK obce na nasledujúce volebné obdobie.

;—

Diskusia.
Návrh na uznesenie.

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: Peter Meliška, predseda
Martin Behan, člen.

K bodu 2/.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku p. Matejičkovú, aby previedla kontrolu plnenia
uznesení č. 3 — 5/2016.

K bodu 3/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala poslancom OZ Záverečný účet obce za r. 2015.
Hlavná kontrolórka obce p. Matejičková predložila Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce za r. 2015, v ktorom odporúča poslancom OZ schváliť záverečný účet bez výhrad.
Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgrlvan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/.
Ekonómka obce p. Pagáčová predniesla prítomným Správu o hospodárení obce za
2016.

1.

štvrťrok

K bodu 5/.
Pani Pagáčová oboznámila poslancov OZ s úpravou rozpočtu k 31.03.2016 — Rozpočtové
opatrenie č. 1/2016.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgr.Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/.
Starosta obce informoval prítomných o harmonograme prác na rozšírenie priestorov MŠ. Ďalej
uviedol, že do súťaže sa zapojilo 7 záujemcov (dodávateľov prác). Práce sú odhadované približne
na 130 dní. Za dodávateľa prác bude pravdepodobne spomedzi 7 firiem vybraný 2. v poradí.
Cenovo najlacnejšia firma nesplnila podmienky verejnej súťaže, pretože nedodala harmonogram
prác. Táto firma taktiež navrhla uskutočniť práce za 35 dní, čo je nereálne vzhľadom na dodržanie
kvality (zrenie betónov a pod.).

K bodu 7/. - rôzne:
Pohostinstvo Kolman, Mikušovce 26, žiada o schválenie prevádzkových hodín pre pohostinstvo v
čase od 09.00 — 23.00 hod. každý deň v týždni. Poslanci OZ schvalili otváracie hodiny tak, ako je
uvedené v žiadosti V prípade, že nebude rušený nočný kľud po 22.00 hod.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgr.Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

starosta obce informoval prítomných o rušení domov sociálnych služieb v Pruskom a
Adamovských Kochanovciach. Z tohto dôvodu TSK hľadá V obciach v trenčianskom kraji voľné
zariadenia a rodinné domy, aby zabezpečil pre svojich klientov náhradné bývanie. Starosta obce
uviedol, že by bolo účelné, ak by bolo obývané 1 poschodie rozostavaného DSS (penzión) v našej
*

obci

starosta obce oboznámil prítomných o problematike s verejným osvetlením a je potrebné čím skôr
túto záležitosť vyriešiť. Verejné osvetlenie je posledné mesiace potrebné neustále opravovať, tieto
náklady sú pomerne vysoké a niektoré lampy nie je možné ani opraviť. Poslanci OZ sa zhodli na
tom, že obec nebude financovať verejné osvetlenie prostredníctvom koncesionárskej formy a túto
možnosť zamieta.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgr.Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

,:

starosta obce ďalej informoval poslancov OZ, že od 01.07.2016 bude obec uzatvárať nové zmluvy
na nájomné byty, resp. obnovovať zmluvy, pretože súčasné zmluvy sú platné na dobu určitú: do
30.06.2016. Nájomné byty obývajú aj nájomníci, ktorí si finančné záväzky vyplývajúce z nájmu
opakovane neuhrádzajú a niekoľko rokov obec u nich eviduje jeden či viacmesačné nedoplatky.
Poslanci OZ navrhli riešenie — nájomné zmluvy sa budú obnovovať iba tým nájomníkom, ktorí
nemajú nedoplatky na náj omnom. V prípade, že nájomníci, ktorí majú problém s uhrádzaním nájmu
nebudú mať k 01.07.2016 uhradené Všetky záväzky vyplývajúce z nájmu voči obci, obec s týmito
nájomníkmi nebude uzatvárať nové nájomné zmluvy. Ak títo nájomníci budú mať uhradené všetky
záväzky vyplývajúce z nájmu, nájomná zmluva sa im bude obnovovať len na pol roka a v pripade
opakovaného nedoplatku sa zmluva s týmto nájomníkom nepredlži.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgrlvan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
*

starosta obce oznámil, že k 30.06.2016 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce
Mikušovce, z toho dôvodu bola vyhlásená voľba nového HK. Na túto funkciu sa prihlásil dňa
25.04.2016, ] uchádzač
p. Miriam Matejičková, Mikušovce č. 205, ktorá je aj v súčasnosti
hlavnou kontrolórkou obce Mikušovce. Poslanci OZ otvorili obálku, v ktorej bola prihláška s
dokladmi, ktoré sú potrebné na voľbu HK. Pani Matejičková sa v krátkosti odprezentovala. Poslanci
OZ sa vyjadrili, že s prácou p. Matejičkovej boli doposiaľ spokojní a navrhli uzatvoriť s ňou
pracovnú zmluvu na ďalšie funkčné obdobie platnú na 6 rokov, t. j. do: 30.06.2022.
Za p. Matej ičkovú ako hlavnú kontrolórku obce Mikušovce od 01.07.2016 hlasovali nasledovne:
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgrlvan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
Nakoľko p. Matejičková pri funkcii HK na čiastočný úväzok vykonáva aj podnikateľskú činnosť,
bol potrebný súhlas poslancov OZ s vykonávaním podnikateľskej činnosti popri funkcii HK.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgr.Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

—

K bodu 8./ - diskusia.
V diskusii sa p. poslankyňa Holbová informovala u p. starostu obce, prečo ZŠ s MŠ nariadila
zákaz vstupu do areálu školy pre mamičky s deťmi v našej obci, nakoľko nemajú matky s deťmi

miesto, kam môžu chodiť.
- starosta obce odpovedal, že nariadenie školy je odôvodnené tým, že do areálu školy chodí aj
mládež, ktorá robí neporiadok a vstup osôb do areálu školy nie je kontrolovaný. Taktiež hrozí riziko
úrazu dieťaťa, za ktoré by bola zodpovedná ZŠ s MŠ. Už v minulosti bol tento problém riešený so
záverom, že ak sa nájde vždy jedna z mamičiek, ktorá bude vykonávať dozor na školskom dvore
mimo vyučovania, areál sa sprístupní. Tento návrh mamičky neakceptovali.
Poslanci OZ navrhujú, že najlepším riešením pre mamičky s deťmi bude, ak dajú samy návrh, aby
sa táto záležitosť vyriešila v spokojnosť všetkých.

K bodu 9/. - návrh na uznesenie, záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci
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UZNESENIE
Mikušovce,

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
ktoré sa uskutočnilo 19. mája 2016 o 16. hod. v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení č. 3 5/2016.
2015.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r.
3. Správu o hospodárení obce zal. štvrťrok 2016.
MŠ.
4. Informáciu starostu obce 0 harmonograme prác na rozšírenie priestorov
DSS
klientov
v Pruskom a
5. Informáciu starostu obce ohľadom náhradného ubytovania pre
Adamovských Kochanovciach.
6. Informáciu o potrebe obstarať nové verejné osvetlenie.
BD č. 170
7. Informáciu o uzatváraní nových nájomných zmlúv od 01.07.2016 pre nájomníkov
a 171.
od 01.07.2016.
8. Prezentáciu p. Matejičkovej na voľbu hlavného kontrolóra obce
deti mimo školského
9. Podnet poslankyne OZ - p. Holbovej na využitie školského ihriska pre
vyučovania.
Uznesenie č. 7/2016
—

_

Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h v a P u j e :
[Áno/(,
l. Záverečný účet obce za r. 2015.“M
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016.
hod. každý deň v týždni v prípade, že
3. Otváracie hodiny v Pohostinstve Kolman od 09.00 — 23.00
nebude rušený nočný kľud.
BD č. 170 a 171
4. Podmienky uzatvárania nových nájomných zmlúv pre nájomníkov
od 01.07.2016.
Uznesenie č. 8/2016

„;

Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach v 0 l í :
trvale bytom Mikušovce
1. Hlavného kontrolóra obce Mikušovce — p. Miriam Matejičkovú,
do 30.06.2022.
č. súp. 205 na nasledujúce funkčné obdobie od 01.07.2016
Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s ú h 1 a s í :
hlavnej kontrolórky obce
1. S podnikateľskou činnosťou p. Miriam Matejičkovej popri výkone
Mikušovce.
Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach z a tu i e t a
1. Rekonštrukciu verejného osvetlenia financovan'
AE - Group, 5. r. o.
_
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Overovatelia:
Ján JagrilZ:
Eva Holbová: .......
....................
19.05.2016
Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcU Mikušovce, MMikxíšovciach,
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