Zápisnica

č.5/2012

z verejného zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo l7.júla 2012
o 16.00 hod. v KD na 1. poschodí

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

Ospravedlnení: Alexander Behanec.
Overovatelia zápisnice: Michal Eliaš JUDr., Jana Mičeková.

Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Individuálna výročná správa.
4. Konsolidovaná výročná správa.
5. Úprava rozpočtu obce k 30.6.2012.
6. Úprava VZN o poplatkoch za opatrovateľskú službu.
7. Prerokovanie výšky ceny pri odpredaji pozemkov na garáže pri nájomných
bytovkách.
8. Informácie o projektoch.
9. Informácia o možnosti využitia penziónu.
1 0. Rôzne.
11. Diskusia.
12. 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: Peter Meliška, predseda
Marcel Gašpárek, člen
Alena Dobrodejová, člen.
K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka obce p. Matejičková previedla kontrolu uznesení č. 24—33/2012.

K bodu 3/.
Ekonómka obce p. Pagáčová predniesla Individuálnu výročnú správu za rok 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: O

K bodu 4/.

2011.
výročnú správu za rok
Konsolidovanú
prečítala
Peter Hrubčin,
Ekonómka obce p. Pagáčová
Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek,
Dobrodejová,
Alena
Hlasovali za:
Peter Meliška, Jana Mičeková.
Dušan Kopačka, Dana Kopačková,
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/.

30.06.2012.
OZ úpravu rozpočtu obce k
poslancom
predložila
Pagáčová
Ekonómka obce p.
Peter Hrubčin,
Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek,
Dobrodejová,
Alena
Hlasovali za:
Peter Meliška, Jana Mičeková.
Dušan Kopačka, Dana Kopačková,
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/.

službách nastala
č. 448/2008 o sociálnych
zákone
že
v
OZ,
službu poskytovanú
Starosta obce informoval poslancov
sumu úhrady za opatrovateľskúúčinnosť Dodatku č. 1
prepočítať
potrebné
nie
teda
je
zmena a
Poslanci OZ sa zhodli na tom, že pozastavia
osobe.
fyzickej
plnoletej
službu.
Peter Hrubčin,
k VZN o poplatkoch za opatrovateľskú
Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek,
Michal
Dobrodejová,
Hlasovali za: Alena
Peter Meliška, Jana Mičeková.
Dušan Kopačka, Dana Kopačková,
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/.

slúžiť na výstavbu garáží pri
že na pozemky, ktoré budú
OZ,
poslancov
oboznámil
Starosta obce
je 10. Súčasná cena pozemku
pozemkov
Stavebných
záujemcov.
stavebníctva
nájomných bytovkách je dvanásť
stanovená znalcom v odbore
bola
cena
Táto
€.
na
1 rn2 za tento stavebný pozemok
za 1 m2 predstavuje 13,80
za
cene
konečnej
dohodli
na
Poslanci OZ sa
plánu a návrh na vklad.
geometrického
p. Kurucovou.
zmluvy,
náklady s vyhotovením
Peter Hrubčin,
15,- €. V nej budú zahrnuté
Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek,
Dobrodejová,
Alena
Hlasovali za:
Peter Meliška, Jana Mičeková.
Dušan Kopačka, Dana Kopačková,
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8/.
o stave projektov:
Starosta obce informoval prítomných úrade a kultúrnom dome - s prácami sa začne začiatkom
obecnom
- Výmena okien a dverí na
septembra,
a Rekonštrukcia
pri potoku v obci Mikušovce
priestranstva
verejného
ponúk je do
Rekonštrukcia
-—
— lehota na predkladanie
Mikušovce
obce
centre
verejného priestranstva v
dodávatelia,
23.7.2012, boli oslovení štyria
dokumentácia.
sa spracováva projektová
Rekreačná zóna Chotuč - momentálne
'

-

K bodu 9/.
budovy
Starosta obce informoval poslancov OZ, že p. Matejička má záujem o prenájom
venovať.
zámeru
nemôže
tomuto
penziónu, no z dôvodu zaneprázdnenosti sa momentálne

K bodu 10/. - rôzne:
Hlavná kontrolórka p. Matej ičková prečítala Správu ku kontrole č. 1/2012.
kontrolóra na
Hlavná kontrolórka p. Matej ičková predniesla Plán činnosti hlavného
II. polrok 2012.
Hrubčin,
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Peter
Dušan Kopačka, Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.
.

.
.
.
.

potrebné
Starosta obce informoval prítomných o výmene čerpadla na obecnom vodovode, je
kúpiť nové.
ZŠ s MŠ, je
Starosta obce informoval prítomných o ČOV, ktorá sa nachádza v areáli
potrebné opraviť dúchadlo, ktoré je ešte V záručnej dobe.
pri
a
Starosta obce poďakoval niektorým poslancom a členom komisií za organizáciu pomoc
akcii „deň otcov“.
hasičskej
Ďalej starosta obce poďakoval p. Kopačkovi, veliteľovi DHZ za práce na
zbrojnici, ktoré hasiči urobili brigádnicky.

K bodu 11/. - diskusia.
nefunkčnosť obecného rozhlasu
p. Šedo, č. súp. 37 upozornil na
firma, ktorá nám zabezpečuje opravu
- starosta obce odpovedal, že je stým oboznámený, no
ho opraví.
miestneho rozhlasu je pracovne vyťažená a v najbližšom možnom termíne
stránka je na veľmi nízkej úrovni, nie je
p. Šedo pripomienkoval, že naša webová

.

.

zabezpečená dostatočná informovanosť občanov
človekom, ktorý by bol ochotný a schopný
- starosta obce odpovedal, že obecný úrad nedisponuje
dlhodobo sa venovať stránke o obci
vlastníčka RD č. 14, ktorá sa venuje tejto činnosti, je
- do diskusie sa zapojila p. Biolek Adriana,
sa bližšie
informátorkou. Je ochotná začať sa aktívne venovať webovej stránke o obci, je potrebné
dohodnúť.
ktorá sa nachádza na
. p. Vršatová, č. súp. 36 upozornila, že je potrebné postriekať burinu,
cintoríne.

K bodu 12/. - návrh na uznesenie, záver.
_

Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci
_

_

OBEC
OBE

Viktor Buček
starosta obce
Overovatelia:
Michal Eliaš, JUDr: . . .

.....iW.

Zapísala: Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce
V Mikušovciach, 17. júla 2012

Jana Mičeková: ./l,o.
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UZNESEN

1

E

zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
z verejného zasadnutia obecného

17.07.2012

o 16. hod. v KD na I. poschodí

Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach:

Berie na vedomie:

34/2012

č. 24-33/2012.
a) Kontrolu plnenia uznesení

35/2012
okien a dverí na OcÚ a KD,
b) Informáciu o projektoch: - Výmena
pri potoku V obci Mikušovce,
- Rekonštrukcia verejného priestranstva
V centre obce Mikušovce,
- Rekonštrukcia verejného priestranstva
- Rekreačná zóna Chotuč.
36/2012
0)

Informáciu o možnosti využitia penziónu.
37/2012

d) Správu ku kontrole č. 1/2012.
Sc

h V a ľ uj e

:

38/2012

rok 2011.
a) Individuálnu výročnú správu za
39/2012
rok 2011.
b) Konsolidovanú výročnú správu za
40/2012
c) Rozpočtové opatrenie č. 2/2012.

(1)

41/2012
garáží pri nájomných bytovkách na
Cenu pri odpredaji pozemkov za účelom výstavby
15,-€/ 1 m2.

,

42/2012
II. polrok 2012.
e) Plán činnosti hlavného kontrolóra na

Pozastavuje:
,

a) Učinnosť Dodatku č.

O

/

%

1

0%
43/2012
službu.
(\
k VZN o poplatkoch za opatrovateľskú

Viktor Buček
starosta obce
Overovatelia:
.

.
Eliaš, JUDr: ....................
Michal

.,
Jana Micekova'
,

,

Zapísala: Viera Gašparová, pracovníčka
V Mikušovciach, 17. júla 2012

OcÚ Mikušovce
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