Zápisnica

č.4/2012

z verejného zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 5. júna 2012
o 16.00 hod. v KD na I. poschodí

Prítomní: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Peter
Hrubčin,
Dušan Kopačka, Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.

Ospravedlnení: Alexander Behanec.
Overovatelia zápisnice: Alena Dobrodejová, Dušan Kopačka.

Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:
Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Zloženie sľubu nového poslanca OZ.
4. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2011.
5. Správa o hospodárení obce za I. štvrťrok 2012.
6. VZN o poplatkoch za opatrovateľskú službu.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie, záver.
1.

K bodu 1/.
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: Jana
Mičeková, predseda
Michal Eliaš, JUDr., člen
Dana Kopačková, člen.
K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka obce p. Matej ičková previedla kontrolu uznesení č. 16—23/2012.

K bodu 3/.
Starosta obce informoval poslancov OZ o vzdaní sa funkcie
poslankyne — sl. Ľubici Budjačovej
k 30.04.2012. Jej nástupcom sa stáva Marcel Gašpárek, trvale
bytom Mikušovce 243, ktorý získal
vo voľbách do samosprávy obce v r. 2010 v poradí desiaty najvyšší počet platných hlasov.
Novozvolený poslanec prečítal sľub poslanca OZ pre obec Mikušovce, ktorý potvrdil
svojím
podpisom.
K-bodu 4/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala Záverečný účet obce za r. 2011.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Peter
Hrubčin,
Dušan Kopačka, Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlavná kontrolórka obce p. Matejičková predniesla Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu. Záverečný účet navrhuje schváliť bez pripomienok.

K bodu 5/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala Správu o hospodárení obce za I. štvrťrok 2012.

K bodu 6/.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že od 1.3.2012 je v platnosti novela zákona
č. 448/2008 o sociálnych službách. Zo zákona vyplývajú pre obce nové povinnosti.
Podľa 5 72 pís 2 zákona o sociálnych službách je potrebné prepočítať sumu úhrady za
opatrovateľskú službu poskytovanú plnoletej fyzickej osobe. Táto suma sa určí dadatkom k VZN
obce tak, aby suma úhrady za túto službu bola najmenej vo výške 50% priemerných ekonomicky

oprávnených nákladov spojených s poskytovaným opatrovateľskej služby za predchádzajúci
rozpočtový rok v prepočte na 1 hodinu denne, čo predstavuje 1,70 €/ 1 hod.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin,
Dušan Kopačka, Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/. - rôzne:

.

starosta obce informoval prítomných, že dňa 28.5.2012 bola odoslaná monitorovacia správa
na už realizovaný projekt ZS 5 MS Mikušovce 16,

o

informácia starostu obce 0 oprave požiarnej zbrojnice, členovia DHZ Mikušovce
vykonávajú maliarske práce, obec zabezpečuje materiál,

'0

informácia starostu obce o projekte na výmenu okien a vstupných dverí KD a OcU —
zdržanie z dôvodu zlého zmerania okien,

.

starosta obce informoval poslancov OZ, že sú dvaja záujemcovia o využitie penziónu
v našej obci: p. Husár, trvale bytom Mikušovce 329 a p. Matejička, trvale bytom Mikušovce 170.
- pán Husár, ako oboznámil prítomných starosta obce, by navrhoval spoluprácu, on by
dostaval penzión za vlastné finančné prostriedky, zariadil by byty stým, že časť bytov by
vlastnil on a časť obec.
pán Matejička oboznámil poslancov OZ o svojom zámere — má záujem prenajať si budovu
penziónu pre kancelárske priestory, po 20 rokochs možnosťou odkúpenia. Keďže je
konateľom s. r. o., potrebuje priestory pre svoju spoločnosť, prízemie by využil na
polyfunkčné priestory, suterén — fitnescentrum, wellness, 1. poschodie — ubytovacie
priestory + turistické centrum, pozemky pri penzióne by využil ako sklad, parkovisko a
park, nájom by navrhoval symbolický,
poslanci OZ sa zhodli na tom, že myšlienka je dobrá, ale je potrebné vypracovať konkrétne
podmienky a termíny nájmu.

—

—

.

starosta obce sa pýtal poslancov OZ aký spôsob navrhujú pri odpredaji 10 pozemkov na
parcele č. KN „C“ 284/7 až 284/ 16 za účelom výstavby garáží pre nájomníkov obecných

bytov? Poslanci OZ doporučujú obecnému úradu vyvesiť oznam na bytovky, v ktorom bude
nájomníkov obecných bytov informovať o predaji 10 pozemkov za účelom výstavby garáží.
Záujemcovia si môžu podať písomnú žiadosť na obecný úrad do 08.06.2012. Podľa počtu
záujemcov sa neskôr rozhodne, akým spôsobom sa tieto pozemky predajú.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin,
Dušan Kopačka, Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

'

žiadosť o pripojenie RD č. 14 na ČOV — Adriana a Karel Biolek. Poslanci OZ sa zhodli na
tom, že rodinný dom č. 14 môže byť pripojený na ČOV, ktorá sa nachádza v areáli
Základnej školy s materskou školou za podmienky, že RD bude slúžiť výlučne ako
Víkendová chalupa.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin,
Dušan Kopačka, Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8/. - diskusia.
V diskusii nebol podaný žiadny diskusný príspevok.

K bodu 9/. - návrh na uznesenie, záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
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Zapísala: Viera Gašparová, pracovníčka OcU Mikušovce
V Mikušovciach, 5. júna 2012

Dušan Kopačka:
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UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 05.06.2012
o 16. hod. v KD na I. poschodí
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach:

Berie na vedomie:
a) Kontrolou plnenia uznesení č. 16-23/2012.

24/2012

25/2012
b) Vzdanie sa funkcie poslankyne obecného zastupiteľstva Mikušovce — sl. Ľubici Budj ačovej.
26/2012

c) Zloženie sľubu poslanca obce Mikušovce — p. Marcel Gašpárek.
(1)

27/2012
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011.

e) Správu o hospodárení za I. štvrťrok 2012.

1)

28/2012

29/2012
Prezentáciu podnikateľských zámerov na rozostavanú budovu penziónu — Ľubomír
Matejička.
p.
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30/2012

a) Záverečný účet obce Mikušovce za rok 2011.

b) Dodatok č.

1

31/2012
k VZN o poplatkoch za opatrovateľskú službu.
32/2012

d) Žiadosť o pripojenie rodinného domu č. 14 na ČOV, ktorá sa nachádza V areáli ZŠ s MŠ
za
podmienky, že RD č. 14 bude výlučne využívaný ako Víkendová chalupa.
D 0 p o r u č uj e

:

33/2012

a) Spracovat oznam pre nájomníkov obecných bytov na predaj pozemkov za účelom výstavby
garáží. Ďalší postup sa dohodne podľa
1
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Overovatelia:
Alena Dobrodejová:
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Zapísala: Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce

V Mikušovciach, 5. júna 2012

ušan Kopačka:

