Q

Zápisnica
_

_

č.6/2012

_/

;ggi Mota
U'] 6

A

-

1:0

z verejného zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 25. septembra 2012
o 16.00 hod. v KD na I. poschodí

Prítomní: Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin, Dušan Kopačka, Dana Kopačková,
Peter Meliška, Jana Mičeková.

Ospravedlnení: Alexander Behanec, Alena Dobrodejová.
Overovatelia zápisnice: Peter Meliška, Marcel Gašpárek.
Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie zasadnutia OZ.
Kontrola
plnenia uznesení.
.
. Informácia o stave rekonštrukčných prác na KD.
. Prerokovanie financovania rekonštrukčných prác na KD.
. Návrh poplatku za odber 1 m3 vody z obecného vodovodu.
. Prerokovanie žiadostí:
- Juraj Papranec s manželkou,
- Emília Mikolášová,
- Katarína Balážiová.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie, záver.
.
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K bodu ll.
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: Dana Kopačková, predseda
Dušan Kopačka, člen
Jana Mičeková, člen.
K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka obce p. Matejičková previedla kontrolu uznesení č. 34-43/2012.

K bodu 3/.
Starosta obce oboznámil prítomných o rekonštrukcii obecného úradu a domu kultúry — výmena
okien a vstupných dverí, ktorá sa uskutočnila od 4.-15.9.2012. S týmito prácami súvisia aj
maľovacie a upratovacie práce, preto starosta obce požiadal poslancov, aby oslovili občanov a prišli
pomôcť. Ďalej starosta obce informoval, že v blízkej dobe sa uskutoční zateplenie časti kultúrneho
domu.

K bodu 4/.
Starosta obce oboznámil prítomných, že obec z dôvodu neplnenia príjmu z podielových daní
bude nútená zobrať si preklenovací úver vo výške 40 939,91 € na projekt „Mikušovce Obecný úrad a

Dom kultúry — Výmena okien a vstupných dverí“
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr., Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,

Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že je potrebné stanoviť cenu vody z obecného
vodovodu za 1m3, ktorá bude platná od 1.1.2013. Maximálna cena vody, ktorú povoľuje Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví je 1,3593 /1m3. Takáto cena vody by bola dvoj násobkom ceny vody,
ktorá je platná na rok 2012. Na základe porovnania nákladov na obecný vodovod a ceny vody
poslanci OZ rozhodli, že cena vody od od 1.1.2013 bude 0,80 €/ 1m3.
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka, Dana Kopačková, Peter Meliška,
Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: Marcel Gašpárek.

K bodu 6/.
O

Žiadosť Miroslavy Paprancovej, Mikušovce 130 o preplatenie Vz nákladov na pretlak pod
štátnou komunikáciou na inštaláciu vodovodnej prípojky. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že
v minulosti sa podobný príspevok poskytoval v rovnakých prípadoch z dôvodu zmeny
projektovej dokumentácie. Faktúra je vo výške ZOO,-€. Poslanci OZ rozhodli, že
M. Paprancovej sa preplatí % z dôvodu, že na vodovodnú prípojku je rodinný dom zapojený
sam.

Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr.,Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť Emilie Mikolášovej, Mikušovce 195 o odpustenie časti poplatku za odber vody za
polrok 2012. Faktúra je vo výške 143,52 € ( 208 m3 x 0,69 €). Žiadateľka už uhradila
50,- €. Množstvo odobratej vody bolo pravdepodobne spôsobené otvoreným ventilom na uzávere
vody. Poslanci OZ konštatovali, že občania by si mali pravidelne kontrolovať svoje vodomerné
šachty, aby sa takýmto prípadom vyhli. Pani Mikolášová sa dobrovoľne zúčastňuje pracovných
brigád, ktoré poriada obec. Žiadateľka zaplatí odobranú vodu len za cenu spotrebovanej elektrickej
o

1.

energle.

Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr.,Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

Žiadosť Kataríny Balážiovej, Mikušovce 117 o finančnú pomoc na úhradu stravy jej 2
maloletých detí do času, pokiaľ nebudú dostávať dotáciu na stravu v hmotnej núdzi.
Finančné náklady na stravu pre 2 deti na 1 mesiac sú 86,- €. Jej príjmom sú iba rodinné

prídavky.
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr.,Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,

Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 7/. - Rôzne:
Žiadosť firmy Synot Tip, s. r. 0. o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkového terminálu.
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka, Dana Kopačková,
Jana Mičeková.
Zdržal sa: Peter Meliška, Marcel Gašpárek.

.

Žiadosť p. Jána Jáňu o odoberanie stravy do konca roku 2012 na 1 obed zo školskej jedálne.
Pán J áňa na základe uznesenia OZ č. 21/2012 zo dňa 17. apríla 2012 už odoberal obedy do
konca júna 2012. Z dôvodu svojho zdravotného stavu by mal nárok na opatrovateľku, ale je
problém nájsť oprávnenú osobu s kvalifikáciou. Po dohode s príbuznými starosta obce
MŠ a jeho syn
navrhuje kompenzáciu — platiť mu aj naďalej obedy v školskej jedálni V ZŠ s
bude pre ne chodiť a o otca sa postará.
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr.,Marcel Gašpárek, Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že projekt na verejnú zeleň pravdepodobne MAS
Vršatec zamietne z dôvodu nepredloženia cenovej ponuky minimálne od 3 dodávateľov.

K bodu 8/. - Diskusia.

Starosta obce informoval prítomných, že p. Ľubomír Matejička a Peter Štefiček mali dňa
26.7.2012 prenajaté lešenie. Dňa 31.7.2012 lešenie vrátili V poškodenom stave - trubky boli
pokrivené. Podľa VNZ č. 4/2008 stojí l m poškodenej trubky 5,-€. Keďže lešenie je dosť
nahradiť
opotrebované, prinajmenšom je nutné uhradiť pomernú časť vzniknutej škody alebo ho
Štefíčka a dohodol sa s
iným. Poslanci OZ týmto poverili starostu obce, aby pozval p. Matejičku a
nimi na náhrade škody.
-—>

Poslanec Eliaš oznámil prítomným, že poslanec Behanec pri stavbe svojho rodinného domu
narušil cestu pri potokuv hornej časti obce. Je nutné to dať do pôvodného stavu, pretože by voda
ale pôjde
z potoka vytekala na cestu. Starosta obce odpovedal, že nie je so situáciou oboznámený,
sa na to pozrieť, prípadne p. Behanca upozorní.
—>

Pán Monček, Mikušovce 161 vyjadril nespokojnosť nad cestovným poriadkom - smer
Púchov — Červený Kameň vo večerných hodinách, keď občania cestujú z poobednej smeny.
Starosta obce odpovedal, že táto situácia je neriešiteľná z dôvodu, že týmto autobusom cestuje
veľmi málo ľudí a SAD sa to neopláca. Ďalej p. Monček upozorňoval na zlý stav komunikácie
Mikušovce Tuchyňa.
—+

——

K bodu 9/. - návrh na uznesenie, záver.

Za prijaté uznesenie hlasovali poslanci podľa jednotlivých uznesení.
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Overovatelia:
Peter Meliška:.........:ĺ&<
Marcel Gašpárek:
. . ..
.....
pracovní ka OcÚ Mikušovce
Zapísala: Viera Gaš aro
V Mikušovciach, 25. septe bra 2012
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UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 25. 9. 2012
o 16. hod.v KD na 1. poschodí
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach:
S c h v a F uj e :
44/2012
Preklenovací
úver 2 Prima banka Slovensko, a. s. maximálne do výšky 40 939,91 € na projekt
a)
„Mikušovce Obecný úrad a Dom kultúry — Výmena okien a vstupných dverí“.

b) Cenu vody od 1.1.2013 na 0,80 €/

45/2012
1

m3.

46/2012
Žiadosť
M. Paprancovej o preplatenie % na pretlak pod štátnou komunikáciou na inštaláciu
c)
vodovodnej prípojky.
47/2012

d) Žiadosť E. Mikolášovej o odpustenie časti poplatku za odber vody z obecného vodovodu za
I. polrok 2012 vo výške 93,52 €.

48/2012

e) Žiadosť K. Balážiovej o finančnú pomoc na úhradu stravy jej 2 maloletých detí vo výške 86,- €.

49/2012
Žiadosť
J
f)
. Jáňu o finančnú výpomoc na úhradu ] obeda zo ZŠ s MŠ do konca roku 2012.

Berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení č. 34-43/2012.

50/2012

51/2012
O
Informáciu
b)
projekte „Mikušovce Obecný úrad a Dom kultúry — Výmena okien a vstupných dverí“.
52/2012

c) Informáciu o podaní projektu na verejnú zeleň.
Zam i eta

:

a) Žiadosť firmy SYNOT TIP, spol. s.
krčme u Bučka.

Poveruje:

r.

53/2012
o. 0 prevádzkovanie stávkového terminálu v Gazdovskej

54/2 01

a) Starostu obce pozvat p. Matejičku a Štefička n
lešenie.
.

.

bec
„.

_

\bhčiodnút sa na náhrade škody za
)k.)

;

Šál-tor Buček

osta obce
Overovatelia:
\P'e—těř/Meliškaz...
Marcel Gašpárek:
.................
Zapísala: Viera Gašpa á, pracĺovníčka OcÚ Mikušovce
V Mikušovciach, 25. s tembra 2012
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