Zápisnica č. 4/2016

z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 31. augusta 2016 o 18. hod. v KD na I. poschodí

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

Ospravedlnení: O
Overovatelia zápisnice: Peter Hrubčin, Martin Behan.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:
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Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Individuálna výročná správa obce za r. 2015.
Konsolidovaná výročná správa obce za r. 2015.
Úprava rozpočtu obce k 30.6.2016.
Informácie o stavebných prácach na rozšírenie materskej školy.
Rôzne — predaj obecných pozemkov.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.

K bodu l/.

.

Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Mgr. Ivan Matejička, predseda
Ján Jagrik, člen.

K bodu 2/.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku p. Matejičkovú, aby previedla kontrolu plnenia
uznesení č. 6 — 10/2016.

K bodu 3/.
Poslanci OZ navrhli zmeniť poradie programu a ako bod 3/ . prejednať predaj obecných
pozemkov.
Poslanci OZ zmenu programu jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik, Mgr. Ivan
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce po predchádzajúcom stretnutí poslancov OZ na obecnom úrade, ako aj s užívateľmi
ktoré
pozemkov, predložil poslancom jednotlivé návrhy na predaj pozemkov. Sú to pozemky,
užívateľov.
domoch
vlastní obec, občania ich užívajú a tieto sa nachádzajú v dvoroch pri rodinných
Z tohto dôvodu je potrebné pozemky vysporiadať.
m2, ktorú
Obec taktiež zverejní zámer s predajom pozemkov. Poslanci OZ navrhli cenu 3,-€/l
následne jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik, Mgr. Ivan
Matejička, Peter Meliška.

Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/.
\\\_

Obce
Ekonómka obce p. Pagáčová predniesla poslancom OZ Individuálnu výročnú správu
Mikušovce za rok 2015.
Mgr. Ivan
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/.
Mikušovce za r. 2015.
Pani Pagáčová prečítala prítomným Konsolidovanú výročnú správu Obce
Ján J agrik, Mgr. Ivan
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin,
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/.
30.06.2016 — Rozpočtové
Pani Pagáčová oboznámila poslancov OZ s úpravou rozpočtu k
opatrenie č. 2/2016.
Ján J agrik, Mgr. Ivan
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin,
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/.
rozšírenie priestorov MŠ. Ďalej
Starosta obce informoval prítomných o harmonograme prác na
elektrickej energie už sú, ak
uviedol, že sa dokončuje fasáda na MŠ, budú sa klásť dlažby, rozvody
mohla stavba odovzdať a kolaudovať. Termín
sa nič vážne nestane, do konca septembra 2016 by sa
na kolaudáciu je október 2016.

K bodu 8/. - rôzne:
ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu z dôvodu
starosta obce informoval prítomných o žiadosti
úväzok na vychovávateľku,
rozšírenia kapacít MŠ a s tým spojených výdavkov na väčší
upratovačku a pod.
žiadosti uvedená konkrétna suma, ktorú ZŠ s MŠ žiada,
- poslanci OZ uviedli, že nakoľko nie je v
stredísk.
je potrebné túto žiadosť doplniť podľa jednotlivých
*

MŠ bude potrebné použiť aj finančné prostriedky z
starosta obce uviedol, že na rozšírenie
uhradí z dotácie MSVaV SR. Je
rezervného fondu cca 100 000,- €. Zvyšných 46 000,-€ obec
financovanie projektu zmeny dokončenej stavby
potrebné schváliť použitie rezervného fondu na
*

„ZŠ s MŠ Mikušovce 16, prístavba a nadstavba“.

Poslanci OZ jednohlasne schválili použitie rezervného fondu.
Ján J agrik, Mgrlvan
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin,
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
Klementovej, rod. Pjatrikovej o
starosta obce informoval prítomných o návrhu p. Ing. Martiny
nakoľko po miestnej komunikácií (od súp. č.
vytvorenie spomaľovacieho retardéru pri RD č. 321,
občanov (najmä deti) je
294 po 321) jazdia niektorí občania na autách, príp. motorkách rýchlo a pre
to nebezpečné.
úsekoch miestnych komunikácií niekedy jazdia autá a
- poslanci OZ sa vyjadrili, že aj na iných
deti a týchto spomaľovacích retardérov by
motorky rýchlo, takisto bývajú v rodinných domoch aj
poslanci OZ jednohlasne
obec musela vytvoriť niekoľko. Z tohto dôvodu návrh p. Klementovej
komunikácie (cca 80 m), od jednej
zamietajú, nakoľko sa jedná len o krátky úsek miestnej
veľká rýchlosť.
križovatky po druhú a v tomto úseku sa ani nedá dosiahnuť príliš
Hlasovali za: 0
Hrubčin, Ján Jagrik, Mgr.lvan
Hlasovali proti: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter
Matejička, Peter Meliška.
O
Zdržal sa:
vodičom.
Túto záležitosť sa obec pokúsi doriešiť osobným dohovorom
*

akciách (oldies party, posedenie
starosta obce oboznámil prítomných o nadchádzajúcich obecných
sviečok na adventnom venci, ...) a
so starými občanmi, stretnutie s Mikulášom, zapaľovanie
týchto podujatí je náročná,
zároveň požiadal poslancov OZ o väčšiu účasť, nakoľko organizácia
komisie.
najmä ak pracuje na nej len niekoľko členov kultúrnej
*

lavičiek + náter, do
starosta obce uviedol, že na ihrisku TJ boli uskutočnené práce - oprava
aj na iný ako športový
budúcna je možnosť rozšírenia prístrešku šatni TJ, a tak využívať priestor
účel, napr. poriadať akcie.
*

si svojpomocne zateplia časť požiarnej
starosta obce ďalej informoval, že členovia DHZ
zbrojnice.
príspevok z dôvodu
* žiadosť p. Márie Kurucovej, trvale bytom Mikušovce č. súp. lll o finančný
vysokých nákladov na živobytie a nízkeho dôchodku
doložiť doklad o výške príjmu jednotlivých členov v
- poslanci OZ sa zhodli, že je potrebné
domácnosti.
č. súp. lll voči návrhu na
*
odvolanie sa p. Márie Kurucovej, trvale bytom Mikušovce
pozemku, nakoľko cena za kúpu
usporiadanie vlastníckych vzťahov, resp. žiadosť o výmenu
pozemku je vysoká.
m2 za predaj
vedomie, ale nakoľko je určená cena 3,-€/l
- poslanci OZ zobrali toto odvolanie na
pozemkov, táto žiadosť je bezpredmetné.
*

76 o finančný príspevok, nakoľko je
žiadosť p. Milana Kolmana, trvale bytom Mikušovce č.
dôchodok mu nepokrýva všetky výdavky.
starobný dôchodca a vo svoj om rod. dome žije sám, jeho
doložiť doklad o výške dôchodku.
- poslanci OZ sa zhodli, že taktiež je potrebné
*

K bodu 9/. - diskusia:
p. Ľudmila Hrubčinová, trvale bytom Mikušovce č. súp. 110 navrhuje na ceste III. triedy
prechody pre chodcov — pri obchode Coop Jednota a pri ZŠ s MŠ
- starosta obce odpovedal, že je to dobrý nápad, avšak táto záležitosť je náročná ako po finančnej
*

stránke, tak aj po stránke spracovania projektovej dokumentácie a rôznych povolení.

poslanec OZ p. Peter Hrubčin sa informoval v akom stave je drevená socha pri penzióne a či sa
dokončí?
- starosta obce odpovedal, že ak ju zhotoviteľ v krátkom čase nedokončí alebo nebude na jej
dokončení pracovať, drevená socha sa ztohto miesta odstráni.
*

poslankyňa OZ p. Eva Holbová sa spýtala, či je v pláne zrovnať terén pred RD č. 96, pretože tam
parkujú autá M. Budj ača, rastie tam burina a je tam neporiadok.
- starosta obce odpovedal, že obec má v pláne pozemok pred RD č. 96 upraviť.
*

K bodu 10/. návrh na uznesenie. záver.
—

Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci OZ podľa jednotlivých bodov.
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Vikltor'Buček

starosta obce

Overovatelia:
Martin Behan: ....S

Peter Hrubčin:

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 31.08.2016

UZNESENIE

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 31. augusta 2016 o 18. hod. v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení č. 6 — 10/2016.
2. Informácie o harmonograme prác na rozšírení MŠ— projekt zmeny dokončenej stavby „ZŠ s MŠ
Mikušovce 16, prístavba a nadstavba“.
3. Žiadosť ZŠ s MŠ Mikušovce 16 o navýšenie rozpočtu.
4. Informáciu o drobných prácach vykonaných na ihrisku TJ.
5. Informáciu o čiastočnom zateplení požiarnej zbrojnice.
6. Žiadosť p. Kurucovej, trvale bytom Mikušovce č. súp. 111 o výmenu pozemku.
7. Žiadosť p. Kurucovej, trvale bytom Mikušovce č. súp. 111 o finančný príspevok.
8. Žiadosť p. Kolmana, trvale bytom Mikušovce č. súp. 76 o finančný príspevok.
9. Návrh p. Hrubčinovej, trvale bytom Mikušovce č. súp. 110 na vytvorenie prechodu pre chodcov
pri ŽS s MŠ a pri potravinách Coop Jednota.
Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h v a P u j e :
1. Zmenu programu verejného zasadnutia.
2. Zverejnenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce z dôvodu osobitného zreteľa, podľa
5 921) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
ich následný predaj ich užívateľom v cene 3,-€/ 1m2.
3. Individuálnu výročnú správu Obce Mikušovce za r. 2015.
4. Konsolidovanú výročnú správu Obce Mikušovce za r. 2015.
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016.
6. Použitie rezervného fondu na projekt zmeny dokončenej stavby „ZŠ s MŠ Mikušovce 16
prístavba a nadstavba“.
Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach z a m i e t a :
1. Návrh Ing. Martiny Klementovej o vytvorenie spomaľovacieho retardéru pri RD č. súp. 321.

\ČŠ

_

Vikto/r Buček

:>,

O

starosta obce

Overovatelia:
\

Martin Behan: .....

'

'

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

Peter Hrubčin

: .

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 31.8.2016

