Zápisnica č. 2/2022
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré
sa uskutočnilo dňa 24. marca 2022 o 16.00 h v KD na I. poschodí podľa
zákona 369/1990 Zb. §12

Prítomní:
Eva Holbová
Dušan Gregor
Viktor Buček
Andrea Tomanová

Rastislav Štefanec
Ján Jágrik
Ing. Jana Šedová (prítomná od bodu č. 6)

Neprítomní:
Peter Hrubčin
Dušan Gašpárek
Zapisovateľ:
Ing. Lenka Gregorová
Hostia: -

PROGRAM
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola plnenia uznesení č. 1 – 9/2022.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
6. Prerokovanie výšky ceny tepla a teplej vody na nájomné bytové domy 170 a 171.
7. Návrh na vyradenie majetku obce.
8. Vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol DHZ Mikušovce.
9. Správa hlavného kontrolóra obce Mikušovce.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Interpelácia poslancov.
13. Ukončenie zasadnutia.

ROKOVANIE

1./ Otvorenie
Otvorenie dnešného zasadnutia OZ vykonala starostka obce Eva Holbová. Konštatovala, že
z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, a preto uznala dnešné zasadnutie OZ
za uznášaniaschopné. Informovala, že zasadnutie je nahrávané.
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2./ Schválenie programu rokovania
Starostka sa spýtala poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený
na pozvánke.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2022: Schvaľuje, že OZ sa bude uberať programom uvedeným na pozvánke.

3./ Určenie overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice sú poverení: p. Alexander Behanec, p. Viktor Buček.
Zaznamenaním zápisnice zo zasadnutia je poverená Ing. Lenka Gregorová.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2022: OZ obce Mikušovce schvaľuje overovateľov zápisnice – p. Alexander
Behanec, p. Viktor Buček.

4./ Kontrola plnenia uznesení č. 1 – 9/2022
- Uznesenie č. 1/2022: OZ schvaľuje program zasadnutia zo dňa 3.2.2022.
- Uznesenie č. 2/2022: OZ schvaľuje overovateľov zápisnice - p. Ján Jágrik, Ing. Jana Šedová
- Uznesenie č. 3/2022: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 48/2021 – 61/2021
zo dňa 9.12.2021
- Uznesenie č. 4/2022: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021 rozpočtu za rok 2021
- Uznesenie č. 5/2022: OZ schvaľuje správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky
za rok 2020.
- Uznesenie č. 6/2022: OZ schvaľuje správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
na r. 2020.
- Uznesenie č. 7/2022: OZ schvaľuje dočerpanie z rezervného fondu na opravu výtlaku pre Združený
vodovod Mikušovce – Tuchyňa v sume 31 768,33 € (slovom: Tridsaťjedentisíc
sedemstošesťdesiatosem Eur 33 centov).
- Uznesenie č. 8/2022: OZ schvaľuje žiadosť spoločnosti Revels, s. r. o., ktorou žiadajú o zriadenie
vecného bremena s uložením kanalizácie a NN prípojky na pozemkoch KNC parc. č. 660/1, 660/3
a 654/2 patriace obci Mikušovce, vedené na LV č. 1, k. ú. Mikušovce pri Pruskom.
- Uznesenie č. 9/2022: OZ schvaľuje termíny verejných zasadnutí poslancov OZ obce Mikušovce
na rok 2022 nasledovne: 24.3.2022, 23.6.2022, 29.9.2022, 13.12.2022.
Uznesenie č. 12/2022: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ a podanie správ o plnení
uznesení č. 1 – 9/2022.

5./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Starostka obce predniesla rozpočtové opatrenie č. 1/2022 namiesto p. Pagáčovej, ktorá nebola
prítomná zo zdravotných dôvodov. P. Pagáčová poslala toto opatrenie vopred prostredníctvom
e-mailu všetkým poslancom, takže s ním boli oboznámení.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2022: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022 k rozpočtu za rok 2022.
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6./ Prerokovanie výšky ceny tepla a teplej vody na nájomné bytové domy 170 a 171
Ing. Lenka Gregorová informovala prítomných o výpočte ceny tepla a teplej vody na nájomné byty
170 a 171.
Na bytový dom 170 bola spotreba za kúrenie 287,764 GJ a vodu 135,74 GJ.
Na bytový dom 171 bola spotreba za kúrenie 347,432 GJ a vodu 133,83 GJ.
Celkové vynaložené náklady na bytový dom 170 boli 11 985,97 € (slovom: Jedenásťtisíc
deväťstoosemdesiatpäť Eur 97 centov), priemerná cena 26,429 €/GJ.
Celkové vynaložené náklady na bytový dom 171 boli 13 850,55 € (slovom: Trinásťtisíc
osemstopäťdesiat Eur 55 centov), priemerná cena 28,779 €/GJ.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 14/2022: OZ schvaľuje výpočet nákladov na prevádzku kotolne nájomného BD č. 170
v sume 26,429 €/GJ a pre nájomný BD č. 171 v sume 28,779 €/GJ.

7./ Návrh na vyradenie majetku obce
P. Kopačková prečítala návrh na vyradenie majetku obce (hodnota vybavenia – hmotného majetku,
nie hodnota nehnuteľnosti, operatívna evidencia), poslanci návrh mali vopred zaslaný na e-mail.
Majetok obce bol vyraďovaný na základe rozhodnutí jednotlivých inventarizačných komisií, ktoré
boli schválené uznesením č. 59/2021 zo dňa 9.12.2021.
Hodnota vyrad. majetku
Zostatková hodnota
dom smútku
893,84 €
1 371,29 €
KD – kuchyňa
1 805,62 €
12 890,40 €
TJ Mikušovce
1 804,06 €
3 797,29 €
0,00 €
1 477,32 €
Odpady – smet. nád.
KD
1 379,91 €
18 798,08 €
DHZ Mikušovce
1 084,68 €
28 699,15 €
OcÚ Mikušovce
2 980,82 €
29 375,18 €
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2022: OZ schvaľuje vyradenie majetku obce Mikušovce podľa jednotlivých
inventarizačných komisií.

8./ Vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol DHZ Mikušovce
S veliteľom DHZ Mikušovce p. Danielom Kopačkom sme sa dohodli na tom, že budú vykonané
pravidelné preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom DHZ Mikušovce v jednotlivých
domoch počas mesiaca apríl.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 16/2022: OZ schvaľuje vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
na rodinných domoch v obci Mikušovce DHZ Mikušovce v priebehu mesiaca apríl 2022.
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9./ Správa hlavného kontrolóra obce Mikušovce
Správu hlavného kontrolóra obce poslanci OZ obdržali prostredníctvom e-mailu.
Za:
7
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 17/2022 OZ schvaľuje správu hlavného kontrolóra obce Mikušovce za rok 2021.

10./ Rôzne
Na základe žiadosti rodiny Budjačovej sa rieši odsúhlasenie predaja obecného pozemku
na parc. č. KNC 385/2 z roku 2018 – prítomní p. Vlasta Budjačová a p. Jaroslav Pagáč vyjadrili svoje
stanovisko a žiadosť o nápravu.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 18/2022: OZ berie na vedomie žiadosť rodiny Budjačovej o vysporiadanie pozemku
parc. č. KNC 385/2, ktorá sa nachádza v k. ú. obce Mikušovce.

11./ Diskusia
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 5.4.2022 o 16,00 h sa uskutoční mimoriadne obecné
zastupiteľstvo a žiada prítomných o účasť.
P. starostka informovala prítomných, že dom smútku je úplne dokončený.
Začína sa plánovať presun hokejbalového ihriska na tenisové. Zatiaľ iba svojpomocne.
Kultúrne podujatia na najbližšie obdobie:
- Hokejbalový turnaj 23.4.2022
- Deň Matiek
- Uvítanie detí do života – 26.4.2022 – bude sa diskutovať priamo s kultúrnou komisiou
- Deň s dychovou hudbou – 9.7.2022
- Kollárovci – 14.8.2022 – starostka požiadala prítomných o pomoc pri zabezpečovaní
koncertu
- Majáles – 14.5.2022 – v štýle OLDIES
- a predbežne 130. výročie založenia DHZ – 3.7.2022.
Starostka obce informovala poslancov, že pristúpi k výmene správcu obecného vodovodu, keďže
súčasný prevádzkovateľ – Ekologické stavby, spol. s r. o. je finančne náročný. Ako nový
prevádzkovateľ pripadá do úvahy Ing. Flašík, ktorý by cenovo vychádzal lacnejšie oproti súčasnému.
Navrhla výpoveď zo zmluvy súčasnému správcovi. Výpovedná lehota je 2 mesiace.
Starostka obce uviedla, že sa plánuje obnova detského ihriska pri penzióne a zároveň navrhla
poslancom spoločnú akciu pre občanov a obec – hromadné obecné upratovanie, spojené
s občerstvením.

12./ Interpelácia poslancov
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13./ Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť.

elektronický súhlas so zverejnením
...................................................................
Starostka obce: Eva Holbová

elektronický súhlas so zverejnením
...............................................................
Zapisovateľka: Ing. Lenka Gregorová

Overovatelia:

elektronický súhlas so zverejnením
...................................................................
Alexander Behanec

elektronický súhlas so zverejnením
.................................................................
Viktor Buček

V Mikušovciach, dňa 4.4.2022
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