č. 8/2019

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 07.11.2019
v kancelárií starostky obce

Prítomní: Eva Holbová, Alexander Behanec, Viktor Buček, DušanVGašpárek, Dušan Gregor,

Peter Hrubčin, Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová, Andrea Tomanová.

Neprítomní: O
Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
PROGRAM:
Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania.
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
4. Zverejnenie zámeru na predaj obecného majetku— budovy „penziónu“, spôsob jeho predaja.
5. Informácie ohľadom stavebných prác na ČOV pri ZŠ s MŠ Mikušovce 16.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Interpelácia poslancov.
9. Ukončenie zasadnutia.
1.

K bodu l/.
Starostka obce p. Holbová privítala všetkých prítomných a konštatovala, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2/.
Starostka obce prečítala prítomným program zasadnutia a poslanci OZ ho jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/.
Starostka obce p. Holbová do návrhovej komisie menovala: Viktor Buček, predseda komisie,
Alexander Behanec, člen komisie.
Dušan
Viktor
Buček,
Gašpárek, Dušan Gregor,
Hlasovali za: Alexander Behanec,
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
.

'

Starostka obce ďalej navrhla overovateľov zápisnice: Dušan Gregor, člen komisie
Dušan Gašpárek, člen komisie.
Dušan
Viktor
Buček,
Gašpárek, Dušan Gregor,
Hlasovali za: Alexander Behanec,
Peter Hrubčin, Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/.
Starostka obce informovala prítomných, že z dôvodu predaja obecného majetku - budovy penziónu
je podľa zákona č. 138/1991 potrebné schváliť zámer a spôsob predaja. Pozemok, na ktorom sú
detské preliezačky zostane vo vlastníctve obce, predaný bude penzión a pozemok pri budove po
chodník. Znalecký posudok tejto nehnuteľnosti je V sume 264 000,-€. Poslanci OZ jednohlasne
schválili zámer na predaj a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Peter Hrubčin, Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/.
Starostka obce informovala poslancov OZ, že na základe vyjadrení od niektorých jej kolegov
odstúpila od objednávky prác na rekonštrukcií ČOV od p. V. Holbu z Bohuníc. Starostka obce ď alej
uviedla, že má cenovú ponuku od p. Miakiša, ktorý rekonštruoval chodník vedúci od ZŠ s MŠ po
KD V našej obci. Cenová ponuka na stavebné práce na ČOV pri ZŠ s MŠ Mikušovceje vo výške
max. 15 600, -€. Je potrebné vybudovat betónové nádrže a do nich sa osadí všetko príslušenstvo k
ČOV. Pán Holba nepredložil certiflkát, do cenovej ponuky nezahrnul lapač tukov, betónovú nádrž a
cenová ponuka bola vo výške 6 300,-€. Starostka obce dodala, že je potrebné, aby bola ČOVcím
skôr zrekonštruovaná, aby mohla byt skolaudovaná. Poslanci OZ sa zhodli, že táto ponukaje
vysoká a je nutné porovnať ju s ostatnými. Starostka obce skúsi osloviť iné spoločnosti z okolia na
predloženie cenovej ponuky. Poslanci OZ zobrali cenovú ponuku p. Miakiša na vedomie.

K bodu 6./ - rôzne.
starostka obce oznámila, že naša obec mala kontrolu z Hasičského a záchranného zboru z
Trenčína, pričom boli zistené nedostatky — nie je podpísaná zriaďovacia listina DHZ. Starostka obce
predložila prítomným návrh zriaďovacej listiny a poslanci OZ ju jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
-

pracovníčka obce V. Gašparová prečítala poslancom OZ žiadosť o územno-plánovaciu informáciu,
ktorú dňa 04.11.2019 doručil na obecný úrad p. Ľuboš Koyš, Mikušovce 275 a v ktorej žiada o
vyjadrenie k Výstavbe rodinných domov a k možnosti pripojenia na inžinierske siete, ďalej žiada o
vyjadrenie ohľadom vysporiadania pozemku KNE 1746/102, KNE 1307 a informáciu, či obec
plánuje vybudovať spevnenú plochu na parc. č. KNC 810/2. K svoj ej žiadosti priložil snímky
spomenutých parciel, LV ako aj náčrt 4 rodinných (budúcich) domov.
Poslanci OZ sa zhodli, že pozemok KNE 1746/102 je jedinou prístupovou cestou k „Hrbom“ a v
prípade, že obec vydá súhlasné stanovisko k výstavbe rodinných domov, Slovenský pozemkový
fond ako správca tejto parcely môže previesť pozemok alebo jeho časť na p. Koyša do súkromného
vlastníctva. Poslanci OZ sa zhodli, že p. Koyš V prípade odkúpenia pozemku od p. L. Budj ača,
Mikušovce 91 , si môže prístupovú cestu vybudovať cez svoj pozemok a inžinierske siete môžu
viesť po obecných pozemkoch, príp. si môže odkúpiť pozemok alebo jeho časť od susedného
vlastníka. Poslanci OZ sa vyjadrili, že nesúhlasia so zamedzením prístupu vysporiadaním pozemku
—
par. č. KNE 1746/102 a túto žiadosť poslanci OZ zobrali na vedomie.
-

starostka obce navrhla poslancom OZ presunúť finančné prostriedky hradené na realizáciu
verejného osvetlenia z účtu rezervného fondu na bežný účet obce. Ide o verejné osvetlenie
jestvujúce pred rod. domami 114, 352, 84 a 148. Poslanci OZ prevod finančných prostriedkov vo
výške 6 957,79 € jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Peter Hrubčin, Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
-

K bodu 7./ - diskusia.
V diskusii nebol podaný žiadny diskusný príspevok.

K bodu 8./ - interpelácia.
Nebola žiadna.

K bodu 9./ - ukončenie zasadnutia.
Starostka poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.

uDĽLNY URAD
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Eva Holbová
starostka obce

Overovatelia:
Dušan Gašpárek:

.

.

Dušan Gregor:

........

I/

V Mikušovciach, dňa 07.11.2019, zapísala Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce.

UZNESENIE

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 07.11.2019 o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h v aľ u j e

:

l. Program verejného zasadnutia konaného dňa 07.11.2019.

zložení: Viktor Buček — predseda a Alexander Behanec — člen.
3. Overovateľov zápisnice V zložení: Dušan Gašpárek a Dušan Gregor.
ods. 2 písm. a)
4. Spôsob prevodu nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou v zmysle š9
č.
Zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: nehnuteľnosť parc.
660/1
1
č.
KNC
KNC 660/5 o výmere 615 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. a pozemok parc.
Mikušovce bude
zapísaný na liste vlastníctva č. 1. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce
obce
deň, po dni schválenia OZ vyvesený na úradnej tabuli & zverejnený na webovom sídle
Mikušovce www.mikusOvce.sk.Obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí OZ schváli
Zákona č.
presné podmienky verejnej obchodnej súťaže a bude ďalej procesne postupovať podľa
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
5. Zriaďovaciu listinu DHZ obce Mikušovce.
6. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet obce Mikušovce vo
výške 6 957,79 €.

2. Členov návrhovej komisie

V

Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach b e r i e n a v e d 0 m i e

:

l. Cenovú ponuku od p. Miakiša na rekonštrukciu ČOV pri ZŠ s MŠ Mikušovce
15

16

vo výške

600,-€.

2. Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu p. Ľ. Koyša, Mikušovce 275.

Eva Holbová
starostka obce

Overovatelia:
Dušan Gašpárek:

„..?.V.

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

Dušan Gregor:

..

V

OcÚ Mikušovce.
V Mikušovciach, dňa 07.11.2019, zapísala Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka

