Zápisnica č. 9/2015

z verejného zasadnutia OZ,
15.
decembra 2015 o 16. hod. v KD na 1. poschodí
ktoré sa uskutočnilo

Prítomní: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik,
Mgr. Ivan Matejička, Peter Meliška.

Ospravedlnení: 0.
Overovatelia zápisnice: Dušan Gašpárek, Ján J agrik.
Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3.

Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2016.
— september 2015.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015.
Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014.
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Schválenie inventarizačných komisií k inventarizácii majetku obce k 31.12.2015.
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie, záver.

4. Správa o hospodárení obce január
5.
6.

7.
8.
9.
1 0.
11.
12.

K bodu 1/.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Eva Holbová, predseda
Peter Meliška, člen.
Zároveň starosta obce navrhol doplniť program 0 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu
obce na r. 2016 2018 + Správu o overení súladu Výročnej konsolidovanej správy s
konsolidovanou účtovnou závierkou + Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou
závierkou. Poslanci OZ zmenu programu jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Mgr.Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
—

ZM

0

K bodu 2/.
Starosta obce vyzval p. kontrolórku Matejičkovú, aby previedla kontrolu plnenia uznesení
č.21 — 24/2015.

K bodu 3/.
Ekonómka obce p. Pagáčová oboznámila prítomných s rozpočtom obce bez programovej
štruktúry na rok 2016. Tento poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter
Hrubčin, Ján Jagrik,
Mgr.Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
Taktiež boli oboznámení s rozpočtom obce bez programovej
štruktúry na rok 2017 a rok 2018.
Zároveň pani kontrolórka obce prečítala poslancom OZ Stanovisko hlavného
kontrolóra k rozpočtu
obce na rok 2016 — 2018.

K bodu 4/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala prítomným Správu o hospodárení obce
za január
september 2015.

-

K bodu 5/.
Ekonómka obce p. Pagáčová oboznámila poslancov OZ s úpravou
rozpočtu obce — Rozpočtové
opatrenie č. 3/2015. Poslanci OZ túto úpravu jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján
Jagrik,
Mgr.Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/.
Ekonómka obce p. Pagáčová informovala prítomných, že v mesiaci
september a október 2015
mala Obec Mikušovce audit, ktorý je obec povinná zo zákona vykonať
každý rok. V našej obci ho
vykonala spoločnosť DCA AUDIT, s. r. o. Audit obce prebehol v poriadku — viď jednotlivé
správy.
Taktiež p. Pagáčová prečítala Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky k
31.12.2014 a Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.

K bodu 7/.
Pani Pagáčová prečítala aj ďalšie správy, ktoré vyhotovila audítorka obce
p. Ing. Zuzana
Selingová: Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
a
Správu o overení súladu Výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

K bodu 8./
Pracovníčka obce sl. Gašparová predložila poslancom OZ Návrh na dodatok č. 1 k VZN
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Je potrebné upraviť VZN o tento dodatok, nakoľko od 1.1.2016 účinná novela zákona
je
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Sl. Gašparová informovala
prítomných, že hlavná
úprava VZN spočíva v určení sadzby za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý
je
nutné určiť sadzbou (od 0,015 € do 0,078 € za kg odpadu) x hmotnosť odpadu
v kilogramoch.
Poslanci OZ schválili najnižšiu sadzbu za kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
na 0,015 €/ kg týchto odpadov.
č. 1/2012 o

Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján
Jagrik,
Mgr.Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 9/.
Pracovníčka obce sl. Gašparová predložila poslancom OZ návrh na zloženie inventarizačných
komisií majetku obce k 31.12.2015. Starosta obce doplnil, že je vhodné, aby p. Dana Kopačková
ako zodpovedná osoba za prevádzkovanie KD a prác stým súvisiacich, bola taktiež doplnená do
komisie na vykonanie inventarizácie v kultúrnom dome. Poslanci OZ súhlasili a tento návrh
doplnený o p. Kopačkovú schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Mgr.lvan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10/. - rôzne:
hlavná kontrolórka obce p. Matejičková predložila poslancom OZ Plán činností hlavného
kontrolóra na I. polrok 2016.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik,
Mgr.lvan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

starosta obce oznámil, že na funkciu kronikára obce sa prihlásila záuj emkyňa — p. Anna
Mončeková, trvale bytom Mikušovce č. súp. 299. Pani Mončeková ako jediný uchádzač o túto
funkciu sa od 1.1.2016 stane kronikárkou obce.
*

starosta obce informoval prítomných o žiadosti Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Pruské
o poskytnutie finančného príspevku na jej činnosť.
- pani Matej ičková, trvale bytom Mikušovce 205 ako členka tejto organizácie zdôraznila, že v tejto
organizácii je veľa občanov aj z našej obce a je dôležité prispieť, nakoľko táto organizácia sa snaží
pre občanov organizovať rôzne akcie. Poslanci OZ schválili fin. príspevok vo výške lOO,-€.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik,
Mgr.lvan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
*

starosta obce oznámil, že je potrebné upratať Veľké Hradište pred silvestrovskou svätou omšou.
Spolu s poslancami sa dohodli na termíne pondelok 28.12.2015, v prípade nepriaznivého počasia
v utorok 29.12.2015.
*

starosta obce informoval o rozšírení priestorov hasičskej zbrojnice, pretože hasičské vozidlo
Tatra 148 sa do pôvodných priestorov nezmestí, práce sa uskutočnili svojpomocne spomedzi členov
DHZ, doteraz použité peň. prostriedky sú vo výške cca 4 000,-€, ešte je potrebné vybudovať wc +
zabezpečiť vykurovanie priestorov.
*

starosta obce informoval o výmene dámskych a pánskych wc + umývadiel na prízemí KD z
dôvodu neustálej poruchovosti wc ako aj o výmene časti parkiet v malej sále.
*

starosta obce ďalej oboznámil prítomných o ponuke na rekonštrukciu verejného osvetlenia aj zo
strany SSE. Zmluva by bola uzavretá na 10 rokov, preddavkové faktúry za el. energiu sú pomerne
vysoké a keďže nevieme ako budú obci postačovať fin. prostriedky z dôvodu iných dôležitých
výdavkov na projekt (napr. rozšírenie priestorov materskej školy), problematika verejného
osvetlenia zostáva otvorená.
*

*

starosta obce podal informáciu o projekte na rozšírenie priestorov materskej
školy f
predpokladaný termín kolaudácie v prípade, že všetko pôjde podľa plánu, je
august 2017.
*

starosta obce oboznámil poslancov OZ s ponukou zo spoločnosti RG plasto možnosti
namontovať rolety do KD, ktoré by slúžili ako predelenie priestoru malej sály od
veľkej sály, ako aj
zabránenie úniku tepla pri akciách. Cenová ponuka roliet s montážou
je cca 4 200,-€. Poslanci OZ
sa vyjadrili pozitívne, je to dobrý nápad, otázkou je, či obec má na to potrebné financie?
starosta obce odpovedal, že obec má momentálne veľa výdavkov (požiarna
zbrojnica, výmena wc
v KD, nadchádzajúci projekt na rozšírenie priestorov MŠ, pravdepodobná rekonštrukcia
miestneho
rozhlasu a pod.), nie je isté ako na tom bude obec s podielovými daňami, avšak
peň. prostriedky sa
na to zrejme nájdu.
—

*

starosta obce podal informáciu o jeho účasti na valnom zhromaždení MAS Vršatec dňa

14.12.2015.
*

starosta obce oznámil, že v piatok _ 11.12.2015 boli posúdiť zdravotný stav Márie
Púčkovej
p.
Trenčianskeho
z
samosprávneho kraja. Je pravdepodobné, že p. Púčkovú umiestnia v Kolonke v
Púchove, jej finančné prostriedky z invalidného dôchodku postačovať nebudú, jej deti budú musieť
doplatiť rozdiel.
K bodu

11/.—

diskusia:

- poslanec Mgr. Ivan Matejička sa spýtal starostu obce ako ďalej
pokračujú pozemkové úpravy,
ktoré sa týkajú nášho katastrálneho územia?
starosta obce odpovedal, že zo strany obce boli doposiaľ všetky podmienky splnené, čaká
sa na
odozvu z Bratislavy, či budú na to uvoľnené peňažné prostriedky.
——>

p. Anna Mončeková, trvale bytom Mikušovce 299 žiada o svietenie pouličnej lampy aj V noci,
pretože v ulici pred RD č. 298 je v noci tma, taktiež hrozí nebezpečenstvo úrazu,
napr. keď sa
vracajú občania z práce z poobednej zmeny.
—> starosta obce odpovedal, že obec
sa snaží šetriť financie tým, že svietia len niektoré lampy a nie
je možné nechať svietiť každú druhú lampu. Ďalej uviedol, že do času kedy sa uskutoční
rekonštrukcia verejného osvetlenia je možnosť predĺženia času svietenia lámp do
polnoci.
-

členka kultúrnej komisie p. Eva Holbová pozvala všetkých prítomných na rozsvietenie
poslednej —
4. sviečky na adventnom venci, ktorý sa nachádza V areáli ZS. Bude
sa podávať taktiež vianočné
pečivo ako po iné nedele + túto nedeľu bude namiesto vareného vína, vianočný punč.
-

K bodu 12/. - návrh na uznesenie. záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci OZ podľa jednotlivých bodov.
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UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré sa uskutočnilo
15. decembra 2015 o 16. hod. v KD na 1. poschodí
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení č. 21 — 24/2015.
'
. Rozpočet obce bez programovej štruktúry na roky 2017 — 2018.
. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce
na roky 2016 — 2018.
. Správu o hospodárení obce za 1 - 9/2015.
. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014.
6. Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
7. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2014.
8. Správu o overení súladu Výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou.
\O
. Informáciu o rozšírení priestorov hasičskej zbrojnice.
10. Informáciu o ponuke na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
11. Informácia o výmene pánskych a dámskych
wc, umývadiel a časti parkiet V KD.
12. Informáciu o projekte na rozšírenie priestorov MŠ.
13. Informáciu o cenovej ponuke od spoločnosti RG plast
na ponuku roliet V KD.
14. Informáciu o situácii p. Márie Púčkovej.
15. Pozvanie Holbovej členku kultúrnej komisie,
p.
na rozsvietenie 4. sviečky na adventnom venci
,
V areáli ZS.
Ul-ĎUJN

Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s e h v a P u j e

:

Zmenu programu verejného zasadnutia zo dňa 15.12.2015.
2. Rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2016.
1.

3.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015.
1 k VZN 1/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
5. Zloženie inventarizačných komisií k inventarizácii majetku obce k 31.12.2015.
6. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
7. Žiadosť p. Anny Mončekovej, trvale bytom Mikušovce 299, funkciu kronikára
o
obce od
01.01.2016.
8. Finančný príspevok na činnosť Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých Pruské vo výške
4. Dodatok č.

100,—€.
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starosta obce
Overovatelia:
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Dušan Gašpárek: ..
Ján Jagrik:
..... \. ........
Zapísala: Mgr. Viereýšparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mkušgvciach, 15.12.2015
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