Zápisnica č. 4/2022
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré
sa uskutočnilo dňa 23. júna 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. Jana Šedová
4. Ján Jágrik
5. Alexander Behanec

6.
7.
8.
9.

Rastislav Štefanec
Peter Hrubčin
Dušan Gašpárek
Andrea Tomanová – od bodu 4

Neprítomný/-í poslanci:
Pracovníci OcÚ:
Ing. Alena Kolmanová
Zapisovateľ:
Ing. Lenka Gregorová
Hlavný kontrolór:
neprítomný
Hostia:
-

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Informácie o plnení uznesení č. 10 – 18/2022 a 19 – 24/2022
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021
8. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
9. Určenie pracovného úväzku starostu obce na roky 2022 – 2026
10. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2022 – 2026
11. Rôzne
12. Záver
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ROKOVANIE
1./ Otvorenie
Otvorenie dnešného zasadnutia OZ vykonala starostka obce Eva Holbová. Konštatovala, že
z celkového počtu 9 poslancov je prítomných na začiatku rokovania 8 poslancov, a preto uznala
dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Informovala, že zasadnutie je nahrávané.

2./ Schválenie programu zasadnutia
Starostka sa spýtala poslancov, či má niekto pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na pozvánke.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2022: 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. Dušan Gregor, p. Peter Hrubčin.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2022: OZ obce Mikušovce schvaľuje overovateľov zápisnice – p. Dušan Gregor,
p. Peter Hrubčin.
4./ Informácie o plnení uznesení č. 10 – 18/2022 a 19 – 24/2022
- Uznesenie č. 10/2022: OZ schvaľuje program zasadnutia zo dňa 24.3.2022.
- Uznesenie č. 11/2022: OZ schvaľuje overovateľov zápisnice - p. Alexander Behanec, p. Viktor
Buček.
- Uznesenie č. 12/2022: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 9/2022 – 9/2022
zo dňa 3.2.2022.
- Uznesenie č. 13/2022: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022 k rozpočtu za rok 2022.
- Uznesenie č. 14/2022: OZ schvaľuje výpočet nákladov na prevádzku kotolne nájomného
bytového domu 170 v sume 26,4299228224 €/1 GJ a pre nájomný bytový dom 171
v sume 28,779853801 €/1 GJ.
- Uznesenie č. 15/2022: OZ schvaľuje vyradenie majetku obce Mikušovce podľa jednotlivých
inventarizačných komisií.
- Uznesenie č. 16/2022: OZ schvaľuje vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
na rodinných domoch v obci Mikušovce DHZ Mikušovce v priebehu mesiaca apríl 2022.
- Uznesenie č. 17/2022: OZ schvaľuje správu hlavného kontrolóra obce Mikušovce za rok 2021.
- Uznesenie
č.
18/2022:
OZ
berie
na
vedomie
žiadosť
r.
Budjačovej
o vysporiadanie pozemku parc. KNC385/2, ktorá sa nachádza v k. ú. obce Mikušovce.
- Uznesenie č. 19/2022: OZ schvaľuje, že mimoriadne zasadnutie OZ sa bude uberať podľa
programu na pozvánke.
- Uznesenie č. 20/2022: OZ schvaľuje overovateľov zápisnice – p. Dušan Gašpárek, p. Rastislav
Štefanec.
- Uznesenie č. 21/2022: OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Mikušovce k nájmu
bytov na BD č. 170 a 171.
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-

Uznesenie č. 22/2022 – A: OZ berie na vedomie ústnu dohodu p. Mariána Klimu a rod. Budjčovej
k vysporiadaniu pozemku parc. č. KNC 385/2 v k. ú. Mikušovce pri Pruskom , na ktorej sa
dohodli na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.4.2022. P. Marián Klimo predložil návrh
na zrušenie kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 a nasl. ustanovení zák. č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá bola podpísaná medzi obcou
Mikušovce a menovaným p. Klimom dňa 10.4.2019.
- Uznesenie č. 23/2022: OZ schvaľuje zriadenie prístupovej spevnenej plochy ku parcele
č. KNC 1057/6 k.ú. Mikušovce pri Pruskom cez pozemky parc. č. KNC 1057/17 a KNC 1057/16,
ktoré sú vo vlastníctve obce. Náklady na zriadenie prístupovej spevnenej plochy k parcele
č. KNC 1057/6 k.ú. Mikušovce pri Pruskom znáša p. Floriš Peter s manželkou Martinou, bytom
018 55 Tuchyňa 257, na vlastné náklady.
- Uznesenie č. 24/2022: OZ schvaľuje vyňatie poľnohospodárskej pôdy parc. č. KNC 1057/17
a KNC 1057/16 k. ú. Mikušovce pri Pruskom na pôdu určenú pre zriadenie spevnenej prístupovej
plochy. Náklady na vyňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu znáša žiadateľ p. Floriš
Peter s manželkou Martinou, bytom 018 55 Tuchyňa 257.
Uznesenie č. 27/2022: OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ v Mikušovciach
č. 10 – 18/2022 zo dňa 24.3.2022 a č. 19 – 24/2022 zo dňa 5.4.2022.

5./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
P. Alena Kolmanová – ekonómka obce predniesla návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022.
P. Kolmanová poslala tento návrh opatrenia vopred prostredníctvom e-mailu všetkým poslancom,
takže s ním už boli oboznámení.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2022: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022 na základe predloženého
návrhu.

6./ Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
P. Alena Kolmanová predniesla poslancom návrh záverečného účtu obce za rok 2021. Poslanci mali
tento návrh zaslaný vopred prostredníctvom e-mailu, takže s ním boli oboznámení. P. Štefanec sa
informoval, ako je možné že na účte vznikol prebytok hospodárenia. P. ekonómka ho oboznámila
s tým, že bývalá účtovníčka ZŠ s MŠ nesprávne účtovala všetko iba cez jednu položku a tým vznikla
chyba, ktorá sa v nasledujúcom období opraví.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2022: OZ schvaľuje bez výhrad záverečný účet obce Mikušovce za rok 2021
a celoročné hospodárenie obce.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/2022: OZ schvaľuje:
1. prebytok hospodárenia v sume 11 421,37 Eur (slovom: Jedenásťtisíc štyristodvadsaťjeden
Eur 37 centov), zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.
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z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 169 266,88 Eur
(slovom: Jednosto-šesťdesiatdeväťtisíc dvestošesťdesiatšesť Eur 88 centov).
2. tvorbu fondu opráv pre nájomné bytovky v sume 9 001,82 Eur (slovom: Deväťtisíc jeden
Eur 82 centov) a následne jeho použitie pre fond opráv pre nájomné bytovky.

7./ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021
Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 poslanci OZ obdržali
prostredníctvom e-mailu.
Uznesenie č. 29/2022: OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Mikušovce
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.

8./ Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová zaslala návrh plánu práce HK vopred
prostredníctvom e-mailu všetkým poslancom a starostke. Nikto voči návrhu nemal námietky.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 32/2022: OZ schvaľuje návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Mikušovce
na II. polrok 2022.

9./ Určenie pracovného úväzku starostu obce na roky 2022 – 2026
Starostka obce navrhla poslancom, aby sa pracovný úväzok starostu obce na nasledujúce volebné
obdobie pre roky 2022 – 2026 ponechal tak, ako je aj v súčasnosti, t. z. plný úväzok.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33/2022: OZ schvaľuje pre voľby starostu obce v roku 2022 v zmysle § 166
ods. 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden volebný
obvod a rozsah výkonu funkcie starostu obce v zmysle § 11 odsek 4 písm. i) zákona č. 369/1990
pre celé funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok.

10./ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2022 – 2026
Starostka obce navrhla poslancom, aby sa pozmenil počet poslancov obecného zastupiteľstva
pre nasledujúce volebné obdobie pre roky 2022 – 2026. Z počtu 9 (slovom: deväť) poslancov navrhuje
znížiť a upraviť počet na 7 (slovom: sedem) tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom volebnom období.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34/2022: OZ schvaľuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v roku 2022
v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení
jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť 7 (siedmi) poslanci.
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11./ Rôzne
Starostka informovala poslancov OZ o najbližších akciách v obci a v okolí:
3.7.2022 sa budú konať oslavy 130. výročia DHZ Mikušovce, všetko si hasiči zabezpečujú
sami.
9.7.2022 sa uskutoční Mikušovská odDYCHOVEČKA na futbalovom ihrisku, požiadala
všetkých poslancov o pomoc pri organizácii, najmä ráno, keď sa budú stavať stany, altány,
pódium a ukladať lavice. Požiadala poslancov, aby oslovili mladých ľudí, ktorí by boli ochotní
sa pripojiť a pomôcť. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v KD.
17.7.2022 sa bude v Červenom Kameni konať Turnaj o pohár starostov obcí, tak kto bude mať
záujem, môže prísť na podujatie.
7.8.2022 sa uskutoční každoročná hasičská súťaž – všetko si organizujú hasiči samostatne.
14.8.2022 nás čaká väčšia akcia – koncert skupiny Kollárovci. Starostka informovala, že SBS
je zabezpečená, taktiež aj zdravotníci, na podujatie sa budú objednávať prenosné toalety.
Predbežne požiadala poslancov o to, aby sa pokúsili zohnať tombolu. Očakáva sa pomerne
veľká účasť ľudí, a to nielen z Mikušoviec, tak aby sme boli vopred pripravení a organizačne
zabezpečení. Ohľadom tohto podujatia bude určite ešte bližšie stretnutie.
27.8.2022 sa plánuje každoročná akcia – Mikušovský hodový kotlík.
Starostka informovala poslancov, že zberný dvor je skolaudovaný a schválený, môže sa už využívať
oficiálne, zatiaľ bude bývať pre verejnosť otvorený iba jeden deň v týždni, v stredu, ale časom sa to
môže upraviť podľa potreby.
V závere poslanci položili otázku, ako to bude s platením za komunálne odpady, ako funguje systém
u vývozcu Marius Pedersen, ako je schopný prevažovať smetné nádoby, atď. a informovali sa, či nie
je možné znížiť cenu za vývoz alebo vymyslieť iný systém platenia za vývoz občanom. V súčasnosti
nie je technicky možné zabezpečiť v našej obci žetóny na vývoz, Marius Pedersen nebude vážiť
a počítať smetné nádoby. A momentálne sa jedná najmä o to, že by to nebolo efektívne ani po
prepočítaní na jednotlivé domácnosti, nakoľko naša obec má poplatky nastavené veľmi nízko
– najnižšie z okolitých obcí a naviac by to bolo náročné na prácu (ďalší človek).
P. Behanec sa informoval, ako bude využitý novovzniknutý priestor pred KD po zbúraní skladu
„Buček“ a navrhol využívať ho ako trhové miesto. Zatiaľ nie je úplne isté, ako sa toto miesto využije,
zatiaľ sa pokúša p. starostka zohnať hlinu na vyrovnanie terénu a neskôr – zrejme na jeseň, sa
dohodnú veci bližšie.
p. Jágrik pozval všetkých zúčastnených na oslavu 130. výročia DHZ a informoval, že bude zmenený
čas sv. omše na 9,00 h.
12./ Záver
Starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť.
súhlas so zverejnením
...................................................................
Starostka obce: Eva Holbová

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

Overovatelia:
súhlas so zverejnením
...................................................................
Dušan Gregor

súhlas so zverejnením
.................................................................
Peter Hrubčin

V Mikušovciach, dňa 13.7.2022
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