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č.1/2014

z verejného zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2014
o 16,00 hod. v KD na I. poschodí

Prítomní: Alexander Behanec, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin,vDanaKopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Sedo.

Ospravedlnení: Alena Dobrodejová.
Overovatelia zápisnice: Peter Hrubčin, Dušan Kopačka.
Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3.

Zloženie sľubu nového poslanca.

4. Správa o hospodárení obce za obdobie 1-12/2013.

5.
6.
7.
8.
9.
1 0.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2013.
Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2013.
Návrh na vyradenie majetku obce k 31.12.2013.
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu.
VZN č. 1/2014.
Rôzne.
1 1. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie, záver.

K bodu 1/.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Dana Kopačková,
predseda
JUDr. Michal Eliaš, člen
Alexander Behanec, člen.

K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka p. Matejičková previedla kontrolu uznesení č. 50 65/2013.
—

K bodu 3/.
Nakoľko sa p. Marcel Gašpárek ako poslanec OZ V roku 2013 nezúčastnil ani
jedného
zasadnutia OZ, podľa 5 25, ods. 2, písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. z. obecnom
o
zriadení mu
zaniká poslanecký mandát.
Starosta obce vyzval p. Rudolfa Šeda, bytom Mikušovce 37 (ďalší V
poradí na funkciu poslanca
podľa výsledkov komunálnych volieb z roku 2010), aby zložil sľub poslanca OZ. Keďže Šedo
p.
podpísal sľub poslanca OZ, od 20.03.2014 sa stáva novým poslancom OZ.

K bodu 4/.
Ekonómka obce p. Pagáčová predložila prítomným Správu o
hospodárení obce za obdobie

1-12/2013.

K bodu 5/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala poslancom OZ úpravu
rozpočtu obce — Rozpočtové
opatrenie č. 4/2013.

Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš, JUDr., Peter Hrubčin,Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Sedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/.
Ďalej p. Pagáčová prečítala poslancom OZ Správu o výsledku inventarizácie obce k 31.12.2013.

K bodu 7/.
Na základe vykonanej inventarizácie, ktorá prebehla V decembri 2013, p. Pagáčová predložila
Návrh na vyradenie majetku obce k 31.12.2013.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš, JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8/.
Starosta obce informoval prítomných, že Obec Pruské, zastúpená prednostom úradu —
p. Polešenský, od 1. januára 2014 vykonáva pre Obec Mikušovce okrem stavebného úradu aj
činnosti v rozsahu pôsobnosti, ktorá prechádza z okresných úradov na obce vymedzenej zákonom
č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov na úseku:
' územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 0 územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“);
úseku
pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
'
komunikáciách /cestný zákon/ V znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“),
podľa ktorého z okresných úradov na obce prechádzajú pôsobnosti špeciálneho stavebného
úradu podľa 5 120 ods. 1 stavebného zákona pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie.
Z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť zmluvu medzi Obcou Pruské a Obcou Mikušovce.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš, JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

K bodu 9/.
Referentka obce sl. Gašparová predložila poslancom OZ návrh VZN č. 1/2014 za poskytnutie
služieb. Nakoľko Obec Mikušovce nemala uzatvorené VZN o určení ceny za kopírovanie, tlač,
skenovanie a faxovanie, je potrebné určiť pevné sumy za uvedené činnosti.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš, JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10/. - rôzne.

.

Žiadosť p. Remišovej o vyriešenie problému so sporne vymeranými hranicami pozemku.
- p. Remišová vo svojej žiadosti požaduje, aby Obec Mikušovce začala konanie vo veci
sporne
vymeraných hraníc pozemku v k. ú. Mikušovce pri Pruskom, na p. č.: 1057/4 a 1057/5 .
—-> starosta obce
odpovedal, že vo svojej žiadosti nie je presne uvedené, o čo p. Remišová žiada, čo
si predstavuje pod formuláciou “aby ste začali konanie vo veci
sporne vymeraných hraníc?

Poslanci OZ ako aj starosta obce sa zhodli a odporučili p. Remišovej požiadať katastrálny úrad o
stanovisko k danej veci a podľa toho ďalej konať a hľadať riešenie.

'

Starosta obce informoval prítomných, Že je nutné určiť cenu za teplo a ohrev teplej vody na
obecných bytovkách, pre účely vyúčtovania nákladov na bývanie za rok 2013 podľa
skutočných nákladov na výrobu tepla.
Starosta obce navrhuje určiť ceny nasledovne:
- BD č. 170:
Cena za výrobu 1 GJ = 23,233 €
Cena teplej vody tvorí 0,1 celkových nákladov na výrobu teplej vody — t. j. pevná časť,
ktorá sa rozpočítava rovnomerne na všetkých 19 bytov bytového domu bez rozdielu odobratého
množstva, nakoľko sa teplá voda pripravuje pre Všetkých bez rozdielu, či je práve odoberaná.
0,9 celkových nákladov na výrobu teplej vody pohyblivá časť, ktorá sa prepočítava podľa
skutočne odobratého množstva vody. Cena za 1 m3 vychádza 6,857 €,nák1ady na kúrenie
predstavujú 5,306 €/ 1m2 plochy bytu.
- BD č. 171:
Cena za výrobu 1 GJ = 22,369 €
Cena teplej vody tvorí 0,1 celkových nákladov na výrobu teplej vody — t. j. pevná časť,
ktorá sa rozpočítava rovnomerne na všetkých 19 bytov bytového domu bez rozdielu odobratého
množstva, nakoľko sa teplá voda pripravuje pre všetkých, bez rozdielu, či je práve odoberaná.
0,9 celkových nákladov na výrobu teplej vody — pohyblivá časť, prepočítaná podľa skutočne
odobraného množstva vody. Cena za 1 m3 vychádza 7,525 €, náklady na kúrenie predstavujú 6,808
€/ 1m2 plochy bytu.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš, JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
——

.

Starosta obce ďalej navrhol poslancom OZ plán zasadnutí v roku 2013. Poslanci OZ
schválili nasledovné termíny verejných zasadnutí: 22.05., 10.07., 11.09., 13.11. a 1512, so
začiatkom 0 18,00 hod.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš, JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

Starosta obce informoval prítomných, že p. Kobelová, nájomníčka bytu č. 170/14, má v byte
veľmi popraskané steny: aj na základe obhliadky poslancov OZ je potrebné byt opraviť.
Rozpočet od jednej firmy 2 L. Rovní je však vo výške cca 580,-€. Poslanci OZ poverili
starostu obce, aby zistil aj iné cenové ponuky od ďalších firiem na dané práce, je potrebné
dohodnúť sa na postupe prác v prípade, že sa budú musieť dať opraviť aj iné nájomné byty.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš, JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
0 Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o rozpracovaných projektoch:
pri penzióne sa začalo so stavebnými úpravami, práce boli prerušené kvôli počasiu,
- práce pri kaplnke sa budú realizovať v mesiaci apríl 2014,
- projekt na varovanie a vyrozumenie na rekoštrukciu rozhlasov ešte nie je vyhodnotený,
- dotácia z rezervy vlády SR na rekonštrukciu miestnych komunikácií sa čerpala V mesiaci
marec 2014, urobila sa cesta pred RD č. 77, 278 a Domom smútku.
-

podaná žiadosť o preplatenie DPH na Poľnohospodársku platobnú agentúru — projekt na
výmenu okien a vstupných dverí KD.

- je

.

Starosta obce informoval prítomných, že je potrebné prerokovať plat starostu obce na rok
2014 z dôvodu, že sa v roku 2013 menila hrubá mzda v národnom hospodárstve - zvýšila sa
z 805,- € na 824,—€. Priemerná mzda v NH 824 x 1,98 (koeficient podľa počtu obyvateľov)
= 1 631,52 €
Percentuálna odmena bola doteraz 25% = 407,88 €, teda hrubá mzda spolu 2040,-€.
Poslanci OZ 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 platových podmienkach
starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údaj ov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 5 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.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš, JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

Starosta obce oboznámil prítomných o povinnosti vykonať počas jarných mesiacov
protipožiarnu kontrolu komínov v rodinných domoch a prevádzkach, ktoré sa nachádzajú

v našej obci.
Poslanci OZ poverili členov DHZ vykonať preventívne protipožiarne kontroly v našej obci.

'

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o skutočnosti, že obec nemá spracovaný aktuálny
program odpadového hospodárstva. Zákon ukladá povinnosť obciam vypracovať POH a
predložiť ho na schválenie okresným úradom. Starosta obce predložil prítomným
vypracovaný Program odpadového hospodárstva obce Mikušovce na roky 2011 — 2015.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková, Rudolf Šedo.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0.

K bodu lll. - diskusia.
p. Matejičková, č. d. 205 navrhla pri Dome smútku vyrezať niektoré tuj e, lebo je z nich na
chodníkoch a na hroboch neporiadok. Poslanci OZ schválili výrub tují na cintoríne po pravej strane
-

—

čelom k Domu smútku.

- p. Šedo,

poslanec OZ, sa informoval o miesto, kam sa dá uložiť veľkoobjemný odpad.
starosta obce odpovedal, že je možnosť uloženia takého odpadu v menších množstvách, napr. do
kontajnera na cintoríne.
—>

- ďalej sa p. Šedo

zaujímal o webovú stránku obce a pripomienkoval, že nie je na takej kvalitnej
úrovni ako by mala byť a obsahuje málo informácii.
—> starosta obce odpovedal, že bolo niekoľko
záujemcov a krátkodobých správcov webovej stránky
obce, ale stále pretrvávali problémy s jej spravovaním. Nový správca ich v blízkej dobe odstráni.

K bodu 12/. - návrh na uznesenie, záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci poslanci podľa jednotlivých bodov.
(
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Zapísala: Bc. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 20. marca 2014

UZNESEN1E
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2014
o 16,00 hod. v KD na I. poschodí
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach:

Berie na vedomie:

1/2014

a) Plnenie uznesení č. 50 - 65/2013.
b) Zloženie sľubu nového poslanca

2/2014

—

p. Rudolfa Seda, trvale bytom Mikušovce 37.

c) Správu o hospodárení za obdobie 1-12/2013.

3/2014

4/2014

d) Správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2013.

5/2014

.

e) Ziadosť p. Remišovej o vyriešenie problému vo veci sporne zameraných hraníc pozemku.

6/2014

v

Í) Ziadosť p. Kobelovej o preplatenie nákladov na opravu nájomného bytu č. 170/14.
g) Informáciu o rozpracovaných projektoch.

7/2014

8/2014
h) Informáciu o rekonštrukcii cesty pred RD č. 77, 278 a Domom smútku.
9/2014

ch) Informáciu o podaní žiadosti na PPA o preplatení DPH z projektu “Výmena okien a vstupných

dverí na OcU a KD Mikušovce.“

S0

h v aľ uj e

:

a) Rozpočtové opatrenie č. 4/2013.

10/2014
11/2014

b) Návrh na vyradenie majetku obce k 31.12.2013.

12/2014

c) Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu s Obcou Pruské.

(1)

13/2014
VZN č. 1/2014 o poplatkoch za poskytnutie služieb.
14/2014

e) Cenu za teplo a ohrev teplej vody pre BD č. 170 a 171.

15/2014
i) Plán obecných zasadnutí dňa 22.05., 10.07., 11.09., 13.11. a 15.12, so začiatkom 0 18,00 hod.
16/2014

g) Program odpadového hospodárstva Obce Mikušovce na roky 2011
U r č uj e

—

2015.

:

a) Plat starostu obce

17/2014

zmysle š 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
platových
podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce 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 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.
V

Poveruje:
a) Členov DHZ vykonať počas jarných

18/2014
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Dušan Kopačka:

Zapísala: Bc.Viera Gašparová, pracovníčka OcU Mikušovce
V Mikušovciach, 20. marca 2014
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kontroly v našej obci.
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