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z mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 4.októbra 2012
o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce

Prítomní: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Dana Kopačková,
Jana Mičeková.

.

Ospravedlnení: Alexander Behanec, Peter Hrubčin, Dušan Kopačka, Peter Meliška.
Overovatelia zápisnice: Dana Kopačková, Jana Mičeková.

Zapisovateľ: Jana Pagáčová.
Program:

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie pomeru platby za výrobu tepla a teplej vody na 2 x 19 b.j. Mikušovce.
Prejednanie náhrady škody za prenájom lešenia.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Návrh na uznesenie, záver.
1.

2.
3.

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: Alena Dobrodejova, predseda
Michal Eliaš, JUDr., člen
Marcel Gašpárek, člen.

K bodu 2/.
Starosta obce informoval prítomných, že je potrebné určiť pomer z celkových nákladov na
výrobu tepla a teplej vody na 2 x 19 b.j. Podľa prepočtov doterajších nákladov vychádza celoročný
pomer približne na 70% - kúrenie a 30% voda. Po pozmeňujúcich návrhoch poslanca p. Gašpárka
poslanci OZ schválili 75 % nákladov výrobu tepla a 25% nákladov na výrobu teplej vody.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr.,Marcel Gašpárek, Dana Kopačková,
Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3/.
Starosta obce informoval prítomných, že p. Matejička a Šteíiček, ktorí mali požičané lešenie od
26.7. - 31.7.2012, vrátili poškodené, trubky boli krivé 6 m v počte 18 ks a 4 m v počte 12 ks.
—> Ľ. Matejička reagoval, že podľa jeho názoru bol búrkou poškodený len jeden stan, t. j. cca 6 m
v počte 6 ks a 4 m v počte 4 ks. Starosta obce navrhol poslancom vybrať z poškodených trubiek tie,
ktoré sa budú dať použiť a krivé trubky sa uhradia. Je potrebné určiť sumu za 1 m poškodenej
—

trubky.
—>
—>

Poslanec Gašpárek navrhol zistiť cenu za 1 m novej hrubostennej trubky a z nej uhradiť 25%.
Poslankyňa Mičeková navrhla z dôvodu, že lešenie je staršie a opotrebované, dať k náhrade
2,- €/ 1 m.

Poslanci OZ schválili, že p. Matejička a Šteňček uhradia 2,-€ za každý poškodený meter lešeňovej
trubky.

Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš J UDr.,Marcel Gašpárek, Dana Kopačková,
Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/.

-

Starosta obce na podnet poslanca A. Behanca informoval prítomných o potrebe upozorniť
občanov viackrát prostredníctvom miestneho rozhlasu o obrezaní konárov stromov, ktoré
zasahujú nad miestne komunikácie a sťažujú vývoz komunálneho odpadu, úhrnu snehu atď.

Starosta obce oboznámil prítomných s parkovaním osobných aút na miestnych
komunikáciách, ktoré znemožňujú vývoz komunálneho odpadu, najmä v zimnom období.
Starosta obce navrhuje hlásiť oznam v miestnom rozhlase, v ktorom obecný úrad
upozorňuje občanov na dodržiavanie parkovania, najmä od 1.11.2012 do 30.04.2013.
V prípade nerešpektovania upozornenia bude uložená pokuta do výšky 166,-€.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš J UDr.,Marcel Gašpárek, Dana Kopačková,
Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
—

-

Starosta obce informoval prítomných, že na výrub každého stromu, ktorý má vo výške
130 cm nad zemou 40 cm obvod, je potrebné povolenie z obecného úradu. Tento oznam sa
bude taktiež hlásiť.

-

Poslankyňa Kopačková poznamenala, že je nutné, aby obecný úrad upozorňoval predajcov,
aby V kultúrnom dome nepokladali bedničky s textilom na stoličky z dôvodu ich zaprášenia.

-

Starosta obce oboznámil prítomných, že 25.10.2012 sa o 14.30 hod. uskutoční posedenie
s občanmi nad 70 rokov.
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Zapísala: Jana Pagáčová, pracovníčka OcÚ Mikušovce
V Mikušovciach, 4. októbra 2012
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UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 4.10.2012
0 16. hod. v kancelárii starostu obce

Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach:
Sc

h V a ľ uj e

:

55/2012
a) Určenie pomeru na výpočet platby za kúrenie a teplú vodu pre 2 x 19 b.j. Mikušovce V pomere
75% - Výroba tepla a 25% - výroba teplej vody.
56/2012
1 m
ŠteÍička
Náhradu
od
2,-€/
poškodenej trubky.
b)
škody p. Matejičku a
57/2012
Zákaz
komunikácii
0)
v čase od 1.11.2012 do 30.4.2013 z dôvodu
parkovania aút na obecnej
údržby ciest, po predchádzajúcom písomnom upozornení a porušení bude vyrúbená sankcia až
do výšky 166,-€.
58/2012
d) Spracovanie oznamu o orezaní konárov stromov, ktoré zasahujú nad miestne komunikácie a
následné písomné upozornenie vlastníkov, ktorým tieto stromy patria.
59/2012
občania
e) Spracovanie oznamu, ktorým sa upozornia
na skutočnosť, že výrub stromov je možný
realizovať až po podaní žiadosti na výrub v zmysle zákona č. 543/2002 a následného povolenia
vydaného obecným úradom.
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Zapísala: Jana Pagáčová, pracovníčka OcÚ Mikušovce
V Mikušovciach, 4. októbra 2012
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