Zápisnica č. 9/2018
z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 13.12.2018 o 17.00 hod. v KD na I. poschodí
Prítomní: Eva Holbová, Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,

Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová, Andrea Tomanová.

Ďalej boli prítomní: Miriam Matejičková — hlavný kontrolór obce, pracovníci obce a občania obce.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Rozpočet obce na r. 2019 _ 2021.
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce.
Poriadok odmeňovania platný od 01.01.2019.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Návrh na zloženie komisie na vybavovanie sťažností.
. Návrh na zloženie komisie pre prideľovanie nájomných bytov.
9. Návrh na určenie poslaneckých obvodov.
10. Návrh na doplnenie členov do Rady školy.
11. Používanie súkromného motorového vozidla starostky obce na služobné
účely.
12. Používanie súkromného mobilného telefónu starostky obce na služobné účely.
13. Stanovenie termínov verejných zasadnutí na r. 2019.
14. Návrh na vyradenie majetku obce k 30.11.2018.
15. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019.
16. Prejednanie podnetu ohľadom parcely KNC 325/5 V dolnej časti obce.
17. Rôzne.
18. Diskusia.
19. Návrh na uznesenie, záver.
W.“?P'řřůpŕ'

K bodu 1/.
Starostka obce privítala všetkých prítomných a konštatovala, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ing. Jana Šedová, predseda
Viktor Buček, člen.

K bodu 2/.

Starostka obce požiadala svoju zástupkyňu p. Tomanovú, aby prečítala kontrolu plnenia uznesení
zasadnutia OZ konaného dňa 25.10.2018.

č. 13, 14, 15/2018 zo

Po kontrole plnenia uznesení starostka obce p. Eva Holbová navrhla poslancom OZ upraviť
program verejného zasadnutia z dôvodu prerokovania podnetu ohľadom parcely KNC 325/5 v
dolnej časti našej obce. Poslanci OZ súhlasili. Starostka obce objasnila situáciu, že V súčasnosti
uvedenú problematiku prešetruje Okresná prokuratúra v Trenčíne. Z toho dôvodu musia poslanci
OZ počkať na vyjadrenie z tejto inštitúcie a OZ nemôže v tejto veci zatiaľ konať. Starostka obce
zároveň vyzvala prítomných, aby sa k danej problematike vyjadrili.
p. Ján Gašpar, trvale bytom Mikušovce 294 sa spýtal, prečo by sa malo ďalej čakať? Spýtal sa
poslancov OZ, aký majú dôvod nezrušiť uznesenie? Starostka obce odpovedala, že sa informovala

ohľadom tejto záležitosti u právničky a tá jej odporučila tento postup, pretože novozvolení poslanci
Ďalej
OZ nemajú právo v tejto veci konať; predaj pozemkov schválili predchádzajúci poslanci OZ.
od
stanovisko
sa vyjadril poslanec p. Viktor Buček a uviedol, že predsa starostka obce má
právničky. p. Gašpar sa ďalej spýtal, či existuje doklad, ktorým bolo parkovisko povolené?
do komunikácie a poznamenal, že p. Peter
p. Rudolf Monček, trvale bytom Mikušovce 291 vstúpil
tak a doviezol
Fojtík, trvale bytom Mikušovce 293 sľúbil, že odstráni z pozemku búdu, no nespravil
tam ešte vozík. p. Rudolf Monček sa spýtal p. Fojtíka, či sa mu vyhráža? Starostka obce znova
ďalšie
zopakovala, že sa čaká na vyjadrenie z okresnej prokuratúry. p. Gašpar "dodal, že sú
komunikáciách?
pozemky, ktoré boli odpredané, spýtal sa poslancov OZ, či si pozreli zákon o
že
Taktiež uviedol,-ýže sa robia podvody. Starostka obce opätovne zopakovala, sa počká na
vyjadrenie a budú informovaní listom.
si vymýšľa zápisnicu. Obvinil
p. Gašpar ďalej poznamenal, že zapisovateľka Viera Gašparová
zapisovateľku V. Gašparovú, že zrnanipulovala zápisnicu ohľadom odmeny hlavnej kontrolórky z
predchádzajúceho obdobia; údajne poslanci to neschválili a bolo to tam dodatočne dopísané.
Ďalej zo zápisnice zo dňa 25.10.2018 mala údajne zapisovateľka uviesť, že p. Gašpar navrhol,že na
ale on to popiera, nie je to pravda; on nič
parc. č. KNC 325/5 by mohlo byť napr. detské ihrisko,
také nepovedal. Prítomní z občanov a poslancov potvrdili, Že tento návrh práve p. Gašpar povedal.
Starostka obce opäť uviedla, že
p. Peter Fojtík sa spýtal, čo majú tieto veci spoločné s pozemkom?
a
sa počká na stanovisko z okresnej prokuratúry a prejde sa k ďalším bodom. p. Gašpar pokračoval
že to
spýtal sa, ako prišiel poslanec Dušan Gašpárek k pozemku? Starostka obce uviedla, je predsa
Ďalej sa p.
všetci
ste
spriahnutí.
spolu
iná problematika. p. Gašpar odvetil, že s vami sa jednať nedá,
že
Gašpar spýtal, prečo stojí auto p. Petra Gašpárka, trvale bytom Mikušovce 266 tak, sa na
to môže p.
pozemku pred ich rod. domom nedá zaparkovať? p. Fojtík odpovedal, že on sám sa
dodal, že je
záver
Gašpárka spýtať a nevidí dôvod, prečo by tam p. Gašpárek nemohol parkovať. Na
to majetok jeho rodičov a aj za nich môže povedať, že ním aj naďalej zostane.

K bodu 3 a 4./
Starostka obce poprosila ekonómku obce p. Pagáčovú, aby prečítala návrh rozpočtu obce na r.
2019 — 2021. Ďalej p. Matejičková prečítala stanovisko hlavného kontrolóra OZ schváliť uvedený
rozpočet.
Poslanci OZ rozpočet obce na r. 2019 bez programovej štruktúry jednohlasne schválili a rozpočet
obce na r. 2020-2021 zobrali na vedomie.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5./
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala prítomným dodatok č. 1 k “poriadku odmeňovania, v
ktorom sa upravujú platové pomery starostky obce podľa počtu obyvateľov na 2,2 násobok
ktorí
priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok; odmeňovanie osôb,
1
lOO,-€/ 1
zabezpečujú chod obce — poslanci, členovia komisií = 4,-€/ hod. a zástupca starostky
1 rok za prácu zástupcu
rok. Poslanec Viktor Buček vyjadril názor, že podľa neho je 100,-€/
1
pri
starostky obce neprimeraná odmena. Podal návrh taktiež 4,-€/ hod., ako je navrhnutá suma
Bučka
a
úpravu
členoch komisií a poslancoch OZ. Poslanci OZ súhlasili s pripomienkou p.
dodatku schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: Andrea Tomanová.

K bodu 6./
Ekonómka obce p. Pagáčová oboznámila poslancov OZ s dodatkom č. 1 ku zásadám
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Týmto dodatkom sa upravuje výška finančných
prostriedkov na 5000,-€. Do výšky tejto sumy starostka obce môže bez súhlasu obecného
zastupiteľstva použiť finančné prostriedky podľa vlastného uváženia. Poslanci OZ tento dodatok
schválili jednohlasne.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 7./
Starostka obce informovala prítomných, Že je potrebné schváliť nové zloženie komisie
pre
vybavovanie sťažností a verejný poriadok. Navrhla do nej týchto poslancov OZ:
- Peter Hrubčin, predseda
- Dušan Gašpárek, člen
- Viktor Buček, člen.
Poslanci OZ s týmto návrhom jednoznačne súhlasili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8/.
Starostka obce podala informáciu, že je taktiež potrebné schváliť nové zloženie komisie
pre
prideľovanie nájomných bytov. Do komisie navrhla týchto poslancov OZ:
- Dušan Gregor, predseda
- Ing. Jana Šedová, člen
- Martina Poláčková, člen.
Poslanci OZ tento návrh jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9./
Starostka obce navrhla určiť pre nové volebné obdobie poslanecké obvody nasledovne:

č. súp. l — 40 — Ing. Jana Šedová
č. súp. 41 — 80 — Dušan Gašpárek
120 — Peter Hrubčin
. súp. 81
—
121
160 —Andrea Tomanová
. súp.
č. súp. 161 — 200 — Martina Poláčková
č. súp. 201 240 -— Viktor Buček
——

——

č. súp. 241
č. súp. 281
č. súp. 321

280 Ján Jagrik
— 320 — Alexander Behanec
352 — Dušan Gregor.
Poslanci OZ tieto volebné obdobie jednohlasne schválili.
—

——

——

Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan
Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10./
Starostka obce navrhla nominovať nasledovných zástupcov za obec do Rady školy:
Ján Jagrik, Dušan Gregor, Ing. Jana Šedová a Stanislava Matějková.
Poslanci OZ totô zloženie jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter
Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
-

K bodu

ll./

Zástupkyňa starostky obce p. Tomanová oboznámila prítomných s návrhom dohody o používaní
súkromného motorového vozidla na služobné účely. Túto dohodu je potrebné uzatvoriť z dôvodu,
že obec nemá zakúpené motorové vozidlo, ktoré by starostka obce používala
na služobné účely. K
tejto dohode je zároveň priložená fotokópia technického preukazu od motorového vozidla Škoda
Superb, ŠPZ: IL 083 CV: ako aj doklad o úhrade povinného zmluvného poistenia. Poslanci OZ túto
dohodu jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. ] ana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12/.
Zástupkyňa starostky obce p. Tomanová informovala prítomných, že je tiež potrebné, aby mala
starostka obce uzatvorenú dohodu o používaní súkromného mobilného telefónu na služobné účely.
Za používanie súkromného mobilného telefónu bude hradená z rozpočtu obce faktúra do
výšky 50,€ vrátane DPH/ 1 mesiac. K tejto dohode je priložená faktúra od telefónneho čísla 0907393947,
ktoré patrí starostky obce.
Poslanci OZ túto dohodu jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13/.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o navrhovaných termínoch verejných zasadnutí
na r.
2019: 24.01, 28.03., 20.06., 12.09., 12.12.2019. p. Tomanová poznamenala, že
v septembri a v
decembri je to druhý štvrtok v mesiaci, termíny by sa mohli upraviť, ak by to aj
ostatným

poslancom OZ vyhovovalo. Poslanci OZ ďalej navrhli termín 05.09. a 13.12. 2019. Termíny
verejných zasadnutí boli schválené nasledovne:
- 24.01, 28.03., 20.06., 05.09. a 13.12.2019.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu l4./
Ekonómka obce informovala prítomných, že z dôvodu výrazného opotrebovania, resp.
poškodenia majetku obce, je nutné vyradiť ho. Poslanci OZ zobrali na vedomie správu o vykonaní
inventarizácie majetku obce k 30.11.2018, ktorú prečítala ekonómka obce. p. Pagáčová zároveň
prečítala návrh na vyradenie majetku obce k 30.11.2018, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 15/.
Starostka obce vyzvala p. Matejičkovú, aby predložila plán práce hlavného kontrolóra na I.
polrok 2019. Po prečítaní návrhu, poslanci OZ uvedený plán činnosti jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 16/.
Uvedený bod bol prejednaný v úvode verejného zasadnutia.

K bodu l7/. - rôzne:
*

starostka obce podala informáciu, že z dôvodu úpravy úradných hodín je potrebné opraviť
dodatkom pracovný poriadok zamestnancov obce Mikušovce nasledovne:
5 8 pracovný čas — týždenný pracovný čas je rozvrhnutý nasledovným spôsobom:
pondelok — 07.30 — 16.00 hod.,
- utorok — 07.30 — 16.00 hod.,
- streda — 07.30 — 17.00 hod.,
- štvrtok — 07.30 16.00 hod.,
- piatok — 07.30 — 12.00 hod.
Poslanci OZ tento dodatok jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
—

——

*

\\_

starostka obce ďalej predložila návrh dodatku zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Mikušovce, V ktorom sú upravené podmienky zmluvných prevodov hnuteľného a
nehnuteľného majetku obce, ktoré schvaľuje starostka obce a obecné zastupiteľstvo. Poslanci OZ
tento dodatok jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 04
Zdržal sa: 0

K bodu

18/.—

diskusia:

*

starostka obce oboznámila prítomných, že p. Alexander Behanec sa vzdáva ako poslanec OZ a
člen komisie nároku na odmenu,
*

starostka obce podala informáciu, že nakoľko je notebook predchádzajúceho starostu obce p.
Bučka podstatne opotrebovaný a pre obecný úrad svojimi funkciami nepostačujúci, je možné predať
ho jeho užívateľovi. Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na sume 20,-€.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. J ana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

starostka obce taktiež uviedla, že z dôvodu zlého technického stavu kamery ju navrhuje predať
predchádzajúcemu kronikárovi obce p. Dušanovi Kopačkovi, trvale bytom Mikušovce 201 za
symbolickú sumu. Poslanci OZ taktiež schválili predaj kamery vo výške 20,-€.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin,
Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

starostka obce oboznámila poslancov OZ ohľadom rekonštrukcie hasičskej zbroj nice — celková
suma rekonštrukcie bude vyššia približne o 4500,—€, pretože sa budú musieť prerobiť vstupné dvere
ako aj vybudovať žumpa. Ďalej uviedla, že videla priestory hasičskej zbrojnice a nie je s nimi veľmi
spokojná — sú nedostatky na obkladoch, sprchách, wc; práca je nedokončená. Poslanec OZ p. Buček
potvrdil, že žumpa v projekte zahrnutá nebola. Poslanec OZ p. Jagrik súhlasil s tvrdením, že v
sprchách a wc sú krivé a nedorobené obklady.
*

starostka obce podala informáciu, že na Silvestra bude tradičná silvestrovská svätá omša na
Veľkom Hradišti, bude aj občerstvenie - kapustnica. Bude potrebná pomoc zo strany poslancov OZ,
pripraviť drevo, upratať atď. Poslanci OZ sa zhodli na termíne stretnutia na Veľkom Hradišti dňa
29.12.2018. Starostka obce pokračovala s návrhom, že Nový rok sa môže privítať pred kultúrnym
domom o 23.30. V prípade, že miestni podnikatelia budú ochotní venovať finančný dar, bude aj
ohňostroj.

p. Peter Fojtík dodal k prej ednávanej problematike ohľadom parc. č. KNC 325/5, že na verejnom
zasadnutí dňa 25.10.2018 povedal, že betónovú plochu si chce ponechať a ostatný pozemok jeho
rodičia vrátia obci, ale teraz už nesúhlasí stým, aby jeho rodičia predali späť pozemok obci.
p. Tomanová poznamenala, že viacero domácností v dolnej časti obce má problém parkovať, napr.
aj jej rodičia majú problém s parkovaním pred RD 268. V prípade, že by parc. KNC 325/5 bola
prevedená späť na obec, mohlo by byť vytvorené parkovisko pre niekoľko domácnosti.
*

_-

p. Tomanováje tiež toho názoru, že V prípade, ak by obec V budúcnosti predávala akúkoľvek
nehnuteľnosť, mala by byť vopred ohodnotená znalcom.
V prípade, že by časť pozemku pred RD 291 - 294 patril obci (okrem betónovej plochy), mohli by
tam parkovať aj iní občania.
- p. Fojtík odpovedal, že keď sa betónovala jeho plocha, bol za to, aby občania prišli na obecný úrad
a oznámili svoj záujem; bol ochotný urobiť parkovisko aj pre iných zadarmo, občania by si zaplatili

len materiál.
*

*

p. Peter Hrubčin vložil diskusný príspevok v auguste 2016 sa rozprávali o bezpečnosti v našej
obci, 0 prechodoch pre chodcov pri ZŠ s MŠ a pri Pohostinstve Kolman
- starostka obce odpovedala, že obec podala písomnú žiadosť o dopravné značenie
(zrkadlá) na
Dopravný inšpektorát a Správu ciest v Trenčíne, tak čakáme na vyjadrenie. Nie je však problém
podať žiadosť aj na prechody pre chodcov.
——

*

p. Peter Hrubčin poukázal na drevenú sochu umiestnenú pri nedokončenej budove penziónu; z
bezpečnostných dôvodov by ju pracovníci obce mali položiť na zem
p. Ján Jagrik doplnil, že na tejto soche robil p. Stanislav Púček spolu 5 p. Ján Jagrikom st., je toho
názoru, že na soche už je málo práce na dokončenie a bola by škoda zložiť ju. p. Tomanová navrhla,
aby sa p. Jagrik, skontaktoval 3 p. Púčkom a požiadal ho o vyjadrenie, či sochu dokončí alebo nie. V
prípade, že nebude mať záujem, socha sa položí na zem a zakryje.
—

*

p. Jozef Buček, trvale bytom Mikušovce 283 sa spýtal starostky obce na dopravné značenie —
zrkadlá, ktoré by bolo Vhodné umiestniť najmä v dolnej časti obce - RD 336.
- starostka obce odpovedala, že obec podala pred niekoľkými dňami písomnú žiadosť o dopravné
značenie na Dopravný inšpektorát a Správu ciest V Trenčíne. V našej obci sú problémové dva úseky
— pri RD 336 a pri RD 9, keď občania
vychádzajú z miestnych komunikácií. Starostka obce dodala,
že v súčasnosti čakáme na vyjadrenie z dopravného inšpektorátu a správy ciest.
*

p. Anna Matejičková, trvale bytom Mikušovce 205 poďakovala za spoluprácu predchádzajúcemu
starostovi obce p. Bučkovi a zároveň požiadala súčasnú starostku obce p. Holbovú a novozvolených
poslancov OZ o spoluprácu a finančnú podporu aj do ďalších rokov.
*

poslanec Alexander Behanec podal diskusný príspevok — chodník pri ZŠ s MŠ je v zlom
technickom stave
- starostka obce odpovedala, že aj táto záležitosť sa bude na jar 2019 riešiť,
náklady na opravu sú
zahrnuté v rozpočte obce
- poslanec Viktor Buček dodal, že má kontakt na pána ohľadom spracovania projektu
na chodník.
*

poslanec Alexander Behanec uviedol, že podľa novely zákona o výbušninách sú občania
obmedzení v strieľaní ohňostrojov a pod. len na Silvestra a Nový rok. Je toho názoru, aby občania
zákon rešpektovali a vyhlásilo sa toto upozornenie V miestnom rozhlase.
*

Dušan Gregor pripomenul, že úradná tabuľa by mala byť voľne prístupná občanom stále; nielen
počas úradných hodín obecného úradu
- starostka obce odpovedala, že po novom roku sa zakúpi nová úradná tabuľa, ktorá bude
umiestnená pred vchodom kultúrneho domu
*

p. Jaroslav Konárik sa spýtal na most pred rod. domom 105; je v zlom stave, kraje mosta sú v

havarijnom stave
starostka obce odpovedala, že dá skontrolovať všetky mosty
—

*

pracovníčka obce p. Kopačková uviedla, že bolo by vhodné vyhlásiť, aby občania
nesypali odpad
do Tovarského potoka

K bodu 19/. - návrh na uznesenie. záver:
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci poslanci podľa jednotlivých bodov.
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Eva Holbová
starostka obce

Overovatelia:
Alexander Behanec:

...............

Dušan Gašpárek:

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, v Mikušovciach dňa 13.12.2018

.........
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UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 13.12.2018 o 17.00 hod. V KD na I. poschodí
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:
„3...-

]. Kontrolu plnenia uznesení č. 13, 14 a 15/2018 zo dňa 25.10.2018.
2. Rozpočet obce na r. 2020 a 2021.
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na r. 2019 s
výhľadom na r. 2020-2021.
4. Informáciu ohľadom podnetu podaného na Okresnú prokuratúru V Trenčíne parc. KNC 325/5.
5. Informáciu o silvestrovskej svätej omši na Veľkom Hradišti a privítanie Nového roka
so
stretnutím o 23.30 pred KD.
6. Informáciu o zlom technickom stave mosta pred rodinným domom č.
súp. 105
a chodníkom pri ZŠ s MŠ.
7. Informáciu o potrebe prechodov
pre chodcov a podanej žiadosti o dopravné zrkadlá.
8. Stav rekonštrukčných prác na hasičskej zbrojnici a
navýšenie rozpočtu.
9. Správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 30.11.2018.
10.Informáciu o vzdaní sa odmeny poslanca Alexandra Behanca ako aj člena komisie stavebnej
a

bytovej výstavby, životného prostredia.
11.Informáciu o potrebe zakúpiť úradnú tabuľu, ktorá bude umiestnená pred KD.
12.Informáciu o drevenej nedokončenej soche umiestnenej v hornej časti obce.
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h v a

P

uj e

:

Rozpočet obce na r. 2019 bez programovej štruktúry.
č. 1 k poriadku odmeňovania obce Mikušovce.
Dodatok
.
. Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Mikušovce.
. Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Mikušovce.
. Dodatok č. 2 k pracovnému poriadku zamestnancov obce Mikušovce.
. Zloženie komisie na vybavovanie sťažností a verejný poriadok:
Peter Hrubčin — predseda, Dušan Gašpárek, Viktor Buček — členovia.
7. Zloženie komisie pre prideľovanie nájomných bytov:
Dušan Gregor — predseda, Ing. Jana Šedová, Martina Poláčková — členovia.
8. Poslanecké obvody pre volebné obdobie 2018 — 2022:
O
'. súp. 1 — 40 — Ing. Jana Šedová
. súp. 41 — 80 — Dušan Gašpárek
. súp. 81 — 120 — Peter Hrubčin
o<
160 — Andrea Tomanová
. súp. 121
. súp. 161 — 200 — Martina Poláčková
(:(
. súp. 201 — 240 — Viktor Buček
. súp. 241 — 280 — Ján Jagrik
. súp. 281 — 320 — Alexander Behanec
352 — Dušan Gregor.
. súp. 321
9. Doplnenie členov do Rady školy za zriaďovateľa ZŠ s MŠ:
Ján Jagrik, Dušan Gregor, Ing Jana Šedová a Stanislava Matějková.
10. Dohodu o používaní súkromného motorového vozidla
starostky obce na služobné účely.
11. Dohodu o používaní a úhrade súkromného mobilného telefónu
starostky obce.
12. Termíny verejných zasadnutí na r. 2019: 24.01, 28.03.,
20.06., 05.09. a 13.12.2019.
.
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Uznesenie č. 23/2018 (pokračovanie)
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h v P
a uj e :
13. Vyradenie majetku obce k 30.11.2018.
14. Predaj obecného majetku —
kamery z dôvodu zlého technického stavu v hodnote 20,—€
predchádzajúcemu kronikárovi obce p. Dušanovi Kopačkovi, Mikušovce
201.
15. Predaj obecného majetku — notebooku
z dôvodu opotrebenia v hodnote 20,-€ predchádzajúcemu
starostovi obce p.Viktorovi Bučkovi, Mikušovce 157.
16. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce
na I. polrok 2019.

/
Mí Eva Holbová
starostka obce
Overovatelia:
Alexander Behanec:
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Dušan Gašpárek:

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, v Mikušovciach dňa 13.12.2018
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