Zápisnica

č.3/2012
2012
z mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla
o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce

..o

n—flo

Prítomní: Alena Dobrodej ová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška.

Ospravedlnení: Alexander Behanec, Ľubica Budj ačová, Jana Mičeková.
Overovatelia zápisnice: Peter Hrubčin, Dana Kopačková.

Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácia o stave prác na odpredaj parcely č. KN „C“ 284/1 za účelom Výstavby
1.

garaz1.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ o preplatenie autobusu na plavecký výcvik.
5. Informácia o stave výmeny okien na KD.
6. Plat starostu obce.
7. Príspevok na obed pre p. Jáňu č. d. 54.
8.

Rôzne.

9. Diskusia.
10.

Návrh na uznesenie, záver.

K bodu ll.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že nakoľko je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Alena Dobrodejová, predseda
Dušan Kopačka, člen
Peter Meliška, člen.

K bodu 2/.
— 15/2012.
Hlavná kontrolórka obce p. Matejičková previedla kontrolu uznesení č. 6

K bodu 3/.
č. KN „C“ 284/1,
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave prác na odpredaj časti parcely
spracovaný a
ktorá poslúži na výstavbu garáží pre nájomníkov obecných bytov: geometrický plán je
pripravený na zápis, je vyčlenených 563 m2 = 10 pozemkov.

K bodu 4/.
Žiadosť Základnej školy s materskou školou o preplatenie autobusu na plavecký výcvik pre
MS Mikušovce 16 si môže preplatiť
ročníky 1 — 4. vo výške 400,— €. Poslanci OZ schválili, že ZS 5
uznesením č. 81/2011 dňa
plavecký výcvik vo výške 400,- € z rozpočtu, ktorý im bol schválený
14.12.2011.

Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/.
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave výmeny okien na kultúrnom dome: je podpísaná
zmluva s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, v priebehu týždňa premerajú všetky okná na
budove a zadaj ú ich do výroby.

K bodu 6/.
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach určuje v zmysle 5 11, ods. 4, písm. 1), zákona č. 369/ 1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat
starostovi obce Mikušovce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 5 4, ods. 1, bod 3, zákona
253/ 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obceje 1,98 násobok, zvýšeného
o 25% v zmysle 5 4, ods. 2 zákona č. 253/ 1994 Z. z. V znení neskorších predpisov,

vo výške 1946, 00 €.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,

Dana Kopačková, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so situácou p. Jána J áňu, č. d. 54. Pán J áňa na základe
svojho zdravotného stavu by mal nárok na opatrovateľku, ale je problém náj st oprávnenú osobu 5
kvalifikáciou. Po dohode s príbuznými starosta obce navrhuje kompenzáciu— platit mu obedy V
školskej jedálni v ZŠ s MŠ do koncajúna 2012 a jeho syn bude pre ne chodit a o otca sa postará.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8/. - rôzne:

.
.

Starosta obce informoval poslancov OZ o odstúpení Tomáša Remšíka a Ľubici Hlaváčovej
od nájomnej zmluvy na obecnej bytovke č. 170. Komisia pre prideľovanie nájomných bytov
sa dohodla, že sa stretnú, prehodnotia žiadosti o byty a vyberú nových nájomcov.

Žiadosť ZŠ s MŠ Mikušovce 16 o finančný príspevok na činnosť krúžkov vo výške 420,- €.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

.

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že je potrebné upraviť ročný poplatok za
komunálny odpad na rok 2012 pre tých občanov, ktorí majú v našej obci trvalý pobyt, ale 2
pracovných alebo študijných dôvodov, sa v našej obci väčšinu roka nezdržiavajú. Poslanci
OZ sa zhodli na tom, že občania, ktorí predložia potvrdenie o zaplatení komunálneho
odpadu z inej obce, V našej obci ho už uhrádzať nebudú. V prípade, že nepredložia takéto
potvrdenie, vypíšu čestné prehlásenie a zaplatia 2/3 z celkovej výšky komunálneho odpadu.

K bodu 9/. - diskusia.
V diskusii nebol podaný žiadny diskusný príspevok.

K bodu 10/. - návrh na uznesenie, záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
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Overovatelia:
Peter Hrubčin:

„%

Viktor u' k
starosta obce

Dana Kopačková: „.\?

Zapísala: Viera Gašparová, pracovníčka OcU Mikušovce
V Mikušovciach, 17. apríla 2012

*

UZNESENIE

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 17.4.2012
o 16. hod. v lgncelárii starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach:

Berie na vedomie:

16/2012

a) Kontrolu plnenia uznesení č. 6 — 15/2012.
17/2012

b) Informáciu o stave prác súvisiacich s odpredajom časti parcely č. KN “C“ 284/1 za účelom
výstavby garáží pre nájomcov obecných bytov.
18/2012
c) Informáciu o stave výmeny okien na kultúrnom dome a obecnom úrade.
Sc

h v a ľ uj e

:

19/2012

a) Žiadosť ZŠ s MŠ o preplatenie autobusu na plavecký výcvik pre žiakov
z rozpočtu, ktorý im bol schválený uznesením č. 81/2011.

1 —

4. vo výške 400,- €

20/2012
b) V zmysle 5 11, ods. 4, písm. i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 253/ 1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce Mikušovce ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údaj ov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa & 4, ods. 1, bod 3, zákona č. 253/ 1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, čo v podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšeného o 25% v zmysle 5 4, ods.
2 zákona č. 253/ 1994 Z. z. V znení neskorších predpisov, vo výške 1946, 00 €.
21/2012

c) Jednorázovú sociálnu výpomoc p. Jáňovi, č. d. 54 vo forme preplatenia obedov do konca

júna 2012.

22/2012
ZŠ
MŠ
16
Mikušovce vo výške 420,— € na činnosť krúžkov.
d) Finančný príspevok
s
23/2012
8) Výšku ročného poplatku za komunálny odpad pre občanov, ktorí majú v našej obci trvalý pobyt,
ale väčšinu roka sa tu z pracovných alebo študijných dôvodov nezdržiavajú na 2/3 z celkovej výšky
komunálneho odpadu + vypísanie tlačiva „čestné prehlásenie“. V prípade, že prinesú na obecný
úrad potvrdenie o zaplatení komunálneho odpadu v inej obci, v tej našej už poplatok neuhrádzajú.
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Overovatelia:
Peter Hrubčin:
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Viktor Buček
starosta obce
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Dana Kopačková:

Zapísala: Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce

V Mikušovciach, 17. apríla 2012
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