Zápisnica č. 6/2022
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré
sa uskutočnilo dňa 4. októbra 2022 o 16.00 h v KD na I. poschodí podľa
zákona 369/1990 Zb. §12

Prítomní poslanci:
1. Dušan Gašpárek
2. Peter Hrubčin
3. Rastislav Štefanec
4. Dušan Gregor

5. Ján Jágrik
6. Viktor Buček

Ostatní prítomní:
Eva Holbová – starostka obce
Ing. Alena Kolmanová – ekonómka obce
Neprítomní poslanci:
Ing. Jana Šedová
Andrea Tomanová
Alexander Behanec
Zapisovateľ:
Ing. Lenka Gregorová
Hostia:
Ema Hrubčinová

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o plnení uznesení č. 25 – 34/2022, 35 – 38/2022
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2022
Konsolidovaná účtovná uzávierka za rok 2021
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o poplatkoch za prenájom priestorov kultúrneho domu –
časť 7 (cena za prenájom drobného majetku obce – obrusy, utierky)
8. Rôzne
9. Záver

ROKOVANIE

1./ Otvorenie
Otvorenie dnešného zasadnutia OZ vykonala starostka obce Eva Holbová. Konštatovala, že
z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, a preto uznala dnešné zasadnutie OZ
za uznášaniaschopné. Informovala, že zasadnutie je nahrávané.
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2./ Schválenie programu rokovania
Starostka sa spýtala poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený
na pozvánke. Nik nenamietal a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2022: Schvaľuje, že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice sú poverení: Dušan Gašpárek, Dušan Gregor.
Zaznamenaním zápisnice zo zasadnutia je poverená Ing. Lenka Gregorová.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2022: OZ obce Mikušovce schvaľuje overovateľov zápisnice – Dušan Gašpárek,
Dušan Gregor.

4./ Informácia o plnení uznesení č. 25 – 34/2022 zo dňa 23.6.2022 a č. 35 – 38/2022 zo dňa
22.8.2022
- Uznesenie č. 25/2022: OZ schvaľuje, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude uberať podľa
programu na pozvánke.
- Uznesenie č. 26/2022: OZ schvaľuje overovateľov zápisnice – Peter Hrubčin, Dušan Gregor.
- Uznesenie č. 27/2022: OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ v Mikušovciach
č. 10 – 18/2022 zo dňa 24.3.2022 a č. 19 – 24/2022 zo dňa 5.4.2022.
- Uznesenie č. 28/2022: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022 na základe predloženého
návrhu.
- Uznesenie č. 29/2022: OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Mikušovce
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 .
- Uznesenie č. 30/2022: OZ schvaľuje bez výhrad záverečný účet Obce Mikušovce za rok 2021
a celoročné hospodárenie obce.
- Uznesenie č. 31/2022: OZ schvaľuje:
 prebytok hospodárenia v sume 11 421,37 Eur (slovom Jedenásťtisícštyristodvadsaťjeden Eur
37 centov), zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p. a použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 169 266,88 Eur (slovom
Jednostošesťdesiatdeväťtisíc dvestošesťdesiatšesť Eur 88 centov).
 tvorbu fondu opráv pre nájomné bytovky v sume 9 001,82 Eur (slovom Deväťtisícjeden Eur
82 centov) a následne jeho použitie pre fond opráv pre nájomné bytovky.
- Uznesenie č. 32/2022: OZ schvaľuje návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Mikušovce
na II. polrok 2022.
- Uznesenie č. 33/2022: OZ schvaľuje pre voľby starostu obce v roku 2022 v zmysle § 166
ods. 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden
volebný obvod a rozsah výkonu funkcie starostu obce v zmysle § 11 odsek 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 pre celé funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok.
- Uznesenie č. 34/2022: OZ schvaľuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v roku 2022
v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom
znení jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť 7 (siedmi) poslanci.
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-

Uznesenie č. 35/2022: OZ schvaľuje že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude uberať podľa
programu na pozvánke.
- Uznesenie č. 36/2022: OZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Ján Jágrik, Ing. Jana Šedová.
- Uznesenie č. 37/2022: OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017, § 6 príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Mikušovce v uvedených sumách.
- Uznesenie č. 38/2022: OZ schvaľuje čerpanie z fondu opráv k bytovým domom č. 170 a č. 171
sumu 11 535,69 Eur (slovom Jedenásťtisícpäťstotridsaťpäť Eur 69 centov) a z rezervného fondu
obce Mikušovce 40 974,89 Eur (slovom Štyridsaťtisíc deväťstosedemdesiatštyri Eur 89 centov)
na použitie rekonštrukcie havarijného stavu balkónov nájomných bytov č. 170 a č. 171 v obci
Mikušovce.
Uznesenie č. 41/2022: OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ v Mikušovciach
č. 25 – 34/2022 zo dňa 23.6.2022 a č. 35 – 38/2022 zo dňa 22.8.2022.

5./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2022
Ing. Kolmanová podala informáciu o rozpočtovom opatrení, ktoré bolo vopred zaslané poslancom
OZ prostredníctvom e-mailu. Starostka obce dodala k opatreniu, že prišlo k zmene správcu vodovodu
– namiesto Ekologických stavieb – p. Ing. Lovíška vykonáva túto funkciu Ing. Flašík Peter. Žiaden
z prítomných nemal otázky ani výhrady k rozpočtovému opatreniu.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 42/2022: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022 na základe predloženého
návrhu.

6./ Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
Ing. Kolmanová podala bližšie informácie o konsolidovanej výročnej správe, ktorá bola poslaná
všetkým poslancom vopred prostredníctvom e-mailu. Žiaden z prítomných nemal otázky ani výhrady.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 43/2022: OZ schvaľuje konsolidovanú výročnú správu za rok 2021.

7./ Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o poplatkoch za prenájom priestorov kultúrneho domu
– časť 7 (cena za prenájom drobného majetku obce – obrusy, utierky)
Starostka obce informovala poslancov o zvýšení cien za pranie a čistenie textílií v čistiarni. Zároveň
informovala, že do majetku obce bola zakúpená práčka, ktorou sa budú niektoré textílie prať. Avšak
niektoré textílie vyžadujú služby čistiarne – najmä teflónové obrusy. P. starostka podala návrh
na navýšenie ceny obrusov a utierok ako dodatok k VZN, a to:
Teflónové obrusy: 1,30 € (slovom Jedno Euro 30 centov)
Biele obrusy
: 1,- € (slovom Jedno Euro)
Utierky
: 0,50 € (slovom 0 Eur 50 centov)
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 44/2022: OZ schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č. 1/2016 o poplatoch za prenájom
priestorov kultúrneho domu – časť 7 (cena za prenájom drobného majetku obce – obrusy, utierky),
a to nasledovne:
Teflónové obrusy: 1,30 € (slovom Jedno Euro 30 centov)
Biele obrusy
: 1,- € (slovom Jedno Euro)
Utierky
: 0,50 € (slovom 0 Eur 50 centov)

8./ Rôzne
- Starostka obce informovala o obdržanej žiadosti od firmy Revels, s. r. o., ktorá bola vopred
zaslaná všetkým poslancom cez e-mail. Týka sa uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy o ČOV, ktorá
sa nachádza pri zrekonštruovanom bytovom dome (bývalý penzión). Poslanci navrhli
k predmetnej žiadosti doplniť stanovisko zo Životného prostredia, na základe ktorého sa rozhodne,
či sa odhlasuje uzatvorenie tejto zmluvy. Ak ho spoločnosť Revels, s. r. o. nepredloží, nebude sa
o nej hlasovať. T. č. žiadosť nie je schválená.
Uznesenie č. 43/2022: OZ berie na vedomie uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi
spoločnosťou Revels, s. r. o., Pod hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom a obcou Mikušovce,
ktorej predmetom je čistička odpadových vôd k bytovému domu v obci Mikušovce, kanalizačná
prípojka k uvedenej ČOV nachádzajúca sa na parc. č. KNC 660/9.
-

Starostka informovala poslancov o plánovanej kanalizácii v obci a predložení cenovej ponuky,
navrhla spoluprácu s obcou Tuchyňa pre vyústenie čistiarne odpadových vôd – pod obcou
Tuchyňa. Na jej podnet reagoval p. V. Buček tým, že je takúto čističku nebude možné vystavať.
P. starostka mala informáciu o tom, že by tam musela byť vystavaná membránová čistička, vtedy
by sa to podarilo (pani starostka má informácie z Povodia Váhu). Ostatní poslanci ešte vyjadrili
názor, že je pravdepodobné, že poslanci obce Tuchyňa neschvália takýto projekt v dolnej časti
obci Tuchyňa.

-

Starostka informovala poslancov, že sa podala žiadosť spolu s projektom na Ministerstvo kultúry,
kde by sme mohli získať dotáciu na rekonštrukciu WC v kultúrnom dome.

-

Plánované posedenie občanov – seniorov nad 70 rokov sa bude konať 13. októbra 2022
o 14:00 hod v sále KD. Občanom bude zabezpečený obed a malý darček. Taktiež dostanú
poukážku na nákup potravín v miestnom obchode v hodnote 15,- Eur. Požiadala niektorých
poslancov o účasť, ak by bolo možné (aspoň traja).

-

Vývozca komunálneho odpadu, spoločnosť Marius Pedersen, nám navýšil od 1.1.2023 cenu
za vývoz a uloženie komunálneho odpadu až o 12 %, a preto starostka zvažuje zmenu vývozovej
spoločnosti. Okrem týchto poplatkov sa navyšujú aj ceny energií – elektriny, plynu.

-

V rámci šetrenia energiami bude nevyhnutné obmedziť verejné osvetlenie, napr. vypínať lampy
v určitom čase alebo v počte vypínaných lámp.

9./ Záver
Starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť.
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elektronický súhlas so zverejnením
...................................................................
Starostka obce: Eva Holbová

elektronický súhlas so zverejnením
..............................................................
Zapisovateľka: Ing. Lenka Gregorová

Overovatelia:

elektronický súhlas so zverejnením
...................................................................
Dušan Gregor

elektronický súhlas so zverejnením
..............................................................
Dušan Gašpárek

V Mikušovciach, dňa 18. 10. 2022
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