Zápisnica č. 5/2022
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré
sa uskutočnilo dňa 22. augusta 2022 o 16.00 h v KD na I. poschodí podľa
zákona 369/1990 Zb. §12

Starostka:
Eva Holbová
Prítomný/-í poslanci:
1. Dušan Gregor
2. Viktor Buček
3. Ing. Jana Šedová

4. Ján Jágrik
5. Rastislav Štefanec
6. Peter Hrubčin

Neprítomný/-í poslanci:
Behanec Alexander
Tomanová Andrea
Gašpárek Dušan
Zapisovateľ:
Ing. Lenka Gregorová
Hlavný kontrolór:
neprítomný
Hostia:
-

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Prerokovanie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 –
§ 6 / Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
5. Rôzne
6. Záver

ROKOVANIE

1./ Otvorenie
Otvorenie dnešného zasadnutia OZ vykonala starostka obce Eva Holbová. Konštatovala, že
z celkového počtu 9 poslancov je prítomných na začiatku rokovania 6 poslancov, a preto uznala
dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Informovala, že zasadnutie je nahrávané.
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2./ Schválenie programu zasadnutia
Starostka sa spýtala poslancov, či má niekto pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na pozvánke.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/2022: Schvaľuje, že OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľom zápisnice je poverená: Ing. Lenka Gregorová
Overovateľmi zápisnice sú poverení: p. Ján Jágrik, p. Ing. Jana Šedová.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/2022: OZ obce Mikušovce schvaľuje overovateľov zápisnice – p. Jána Jágrika,
p. Ing. Janu Šedovú.

4./ Prerokovanie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 – § 6 / Príspevok
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Starostka obce informovala poslancov, že bola prijatá žiadosť ZŠ s MŠ Mikušovce 16, kvôli ktorej
sa aj koná dnešné stretnutie, na prehodnotenie výšky nákladov na čiastočnú náhradu nákladov
v školskej jedálni. Žiadosť bola poslancom zaslaná vopred na e-mail. Žiaden z nich nemal námietky
a tak prebehlo hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2017 a jeho následné prijatie.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2022: OZ obce Mikušovce 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 :
Kategória
MŠ
ZŠ /od 6-11r./
ZŠ /od 11-15r./
Zamestnanci
Cudzí stravníci

Desiata
0,38

Obed
0,90

Olovrant
0,26

Spolu
1,54.1,21.1,30.1,00.3,00.-

5./ Rôzne
V bode č. 5 – rôzne starostka informovala poslancov, že v krátkej dobe sa začnú rekonštruovať
balkóny nájomných bytoviek č. 170 a 171, ako bolo avizované už na predchádzajúcich zasadnutiach,
nakoľko boli v havarijnom stave. Predložila im cenovú ponuku na základe verejného obstarávania
a tiež spôsoby financovania.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38/2022: OZ obce Mikušovce 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 Štyridsaťtisícdeväťstosedemdesiatštyri
Eur 89 centov) na použitie rekonštrukcie havarijného stavu balkónov nájomných bytov č.170 a
č.171 v obci Mikušovce.
V tomto bode ďalej p. starostka informovala poslancov, aké sú priebežné výsledky akcie pod názvom
Bavíme sa všetci, ktorá sa konala 14.8.2022 a poďakovala sa za pomoc s organizáciou.
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6./ Záver
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť na zasadnutí.

elektronický súhlas so zverejnením
...................................................................
Starostka obce: Eva Holbová

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

Overovatelia:
elektronický súhlas so zverejnením
..................................................................
Ján Jágrik

elektronický súhlas so zverejnením
.................................................................
Ing. Jana Šedová

V Mikušovciach, dňa 5.9.2022
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