Zápisnica č. 2/2018
z mimoriadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 04.04.2018 o 16.00 hod. v KD na 1. poschodí
Prítomní: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Peter Meliška.
Ospravedlnení: Eva Holbová, Mgr. Ivan Matejička.
Overovatelia zápisnice: Peter Meliška, Peter Hrubčin.
Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:
1.

Otvorenie.

2. Výber odberateľa dreva a schválenie ceny pri predaji dreva.
Mikušovce 1/
3. Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby /SEN
4. Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena /SEN Mikušovce l/ .
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Návrh uznesenia a záver.

K bodu 1/.
väčšina
etkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
Starosta obce privítal vš
poslancov, obecné zastupiteľstvoje uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ján Jagrik, predseda
Martin Behan, člen.

K bodu 2/.
dreva. Poslanci
Starosta obce informoval prítomných, že je potrebné určiť cenu vyťaženého obecného
Ďuriša —
OZ sa jednohlasne zhodli, že spomedzi viacerých cenových ponúk je najvýhodnejšia ponuka p.
smrekovec 72,-€ a smrek 70,-€/ výber 4 m.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/.
odovzdaní a
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o
Mikušovce a Hotel Mak, s. r. 0. so sídlom
prevzatí vodnej stavby pre rozšírenie VOdOVOdu medzi obcou
rozšírenie vodovodu pre všetky
v Bratislave. Spoločnosť Hotel Mak, s. r. o. na vlastné náklady vybuduje
budúce rodinné domy (Sen Mikušovce ]) a po realizácií ich odovzdá do správy obci.

K bodu 4/.
ktorá sa týka
Starosta obce taktiež predložil prítomným návrh zmluvy o zriadení vecného bremená,
KN „E“ do
nehnuteľností budúcej stavby Sen Mikušovce ], strpieť na nehnuteľnosti patriacej podľa
vodovodu a sietí pre výstavbu rod.
majetku obce v správe TSK všetky práce súvisiace s rozšírením
domov.

K bodu 5/. - rôzne:
Trenčíne s
starosta obce informoval prítomných, že spoločnosť Marius Pedersen, a.s. so sídlom V
účinnosťou k 30.06.2018 vypovedá našej obci zmluvu o zbere a zneškodnení plastov. Zároveň starosta
Bratislave
obce oboznámil poslancov OZ o vypovedaní zmluvy spoločnosťou Envi—pak, a.s. so sídlom v
oboznámil
obce
poslancov
(organizácia zodpovednosti výrobcov) s účinnosťou k 30.04.2018. Starosta
stretnutie spolu so
OZ, že túto situáciu je nutné čím skôr vyriešiť, a preto sa v blízkej dobe uskutoční
od
zmluvy.
obdržali
odstúpenie
starostami z okolitých obcí, ktorí taktiež
-

č. KN C
starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. Petra Fojtíka 0 predaj pozemku p.
ako dôvod
325/5, ktorý sa nachádza pred rod. domom č. súp. 293. Vo svojej žiadosti uvádza p. Fojtík
pozemku za
odkúpenia nehnuteľnosti koniec platnosti nájomnej zmluvy v r. 2018 ako aj využívanie
rodičom p.
účelom parkovania motorových vozidiel. Poslanci OZ schválili zámer odpredať pozemok
15 rokov užívajú a na
Fojtíka z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko pozemok dlhodobo minimálne
1 m2
ako pri uznesení č.
3,—€,
podobne
je
vlastné náklady ho spevnili a udržiavajú. Cena pozemku za
12/2016.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Mikušovce č. súp.
starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Mariána Klimu, trvale bytom
m2
m2
7
75
za pozemok vo
a
312, 0 predaj alebo zámenu pozemku vo vlastníctve obce, vo výmere
vlastníctve p. Klímu, ktorý sa nachádza na miestnom cintoríne — p. č. KN „E“ 157.
Poslanci OZ schválili zámer odpredať alebo vymeniť pozemky.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Ladislava Gašpara, trvale bytom
- starosta obce informoval poslancov OZ, že písomne upozorní p.
nakoľko ide o
Mikušovce č. súp. 101, za účelom odstránenia palivového dreva spred jeho rod. domu,
upozornenia, bude
obecný pozemok a drevo je tam uložené po celý rok. V prípade nerešpektovania
menovanému uložená pokuta.

164,
č.
taktiež obecný úrad písomne upozorní rod. Faturíkovú, ktorých hydina z dvora rod. domu súp.
okolie, na
neustále uteká na verejné priestranstvo (do parku pri penzióne) a znečisťuje tam trávu a
rod.
Faturíkovej
bude
ktorom sa hrajú mamičky s deťmi. V prípade nerešpektovania upozornenia,
uložená pokuta.
-

M
0

knižnica je presťahovaná
pracovníčka obce p. Kopačková informovala poslancov OZ, že obecná
sú útulnejšie a
v novom priestore, ktorý sa nachádza v bývalej „klubovni“. Priestory
Dušanom Gregorom
priestrannejšie. Pani Kopačková taktiež uviedla, že obec v spolupráci 5 p.
pracuje na novej webovej stránke obce.

.

keď bolo
Starosta obce informoval prítomných o skutočnosti, že cez víkend (na Veľkú noc),
musieť V
bude
Casť
strechy sa
veľmi vetemo, bola zničená a odfúknutá krytina na šatniach TJ.
čo najkratšom čase opraviť.

.

2018 v
Starosta obce oboznámil členov DHZ — poslancov OZ, že je potrebné vykonať v r.
jednotlivých domácnostiach v obci preventívne protipožiarne kontroly.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/. - návrh na uznesenie, záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali Všetci prítomní poslanci OZ podľa jednoilim'mhbndov.
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OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 04.04.2018
Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka

UZNE SENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 04.04.2018 o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce

Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo

V

Mikušovciach berie na vedomie:

1. Informáciu o odstúpení od zmluvy spolocnostou Marius Pedersen, a.s. a Envi-pak,
a.s.
2. Návrh zmluvy spoločnosťou Hotel Mak, s. r. o. 0 uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí
vodnej stavby (Sen Mikušovce 1).
3. Návrh zmluvy spoločnostou Hotel Mak, s. r. 0. o zriadení vecného bremena (Sen Mikušovce 1.)
4. Upozornenie občanov L. Gašpara, Mikušovce 101 a J. Faturíka, Mikušovce 298.

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s e h v a P u j e

:

1. Predaj obecného palivového dreva p. Ďurišovi za smrekovec 72,-€ a smrek 70,-€/ Výber 4 m.
2. Zverejnenie zámeru odpredaja obecných pozemkov vo vlastníctve obce z dôvodu osobitného zreteľa
podľa 5 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ich
nasledovný predaj užívateľom v cene 3, -€/ 1 m2.
3. Vykonat počas jarných mesiacov v našej obci preventívne protipožiarne kontroly členmi DHZ
Mikušovce.
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 04.04.2018

