Zápisnica č. 6/2016

z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2016 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí

Prítomní: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Mgr. Ivan Matejička, Peter Meliška.

Ospravedlnení: 0
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ivan Matejička, Peter Meliška.
Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:

PO.“??řPJPŕ

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Rozpočet obce na r. 2017, r. 2018 a r. 2019.
Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce za r. 2015.
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce za r. 2015.
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie, záver.

K bodu 1/.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Eva Holbová, predseda
Ján J agrik, člen.

K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka obce p. Matej ičková prečítala kontrolu plnenia uznesení č. 14 — 16/2016.

K bodu 3/.
Účtovníčka obce p. Pagáčová prečítala prítomným návrh rozpočtu obce na r.2017, r. 2018 a
r. 2019 bez programovej štruktúry. Poslanci OZ ho jednohlasne schválili.
Hlavná kontrolórka obce p. Matejičková k rozpočtu obce na r. 2017, r. 2018, r. 2019 prečítala
stanovisko hlavného kontrolóra, v ktorom odporúča poslancom OZ schváliť uvedený rozpočet.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik,
Mgr. Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/.
Ekonómka obce p. Pagáčová informovala prítomných, že v mesiaci september 2016 mala Obec
Mikušovce audit, ktorý je obec povinná zo zákona vykonať každý rok. Pre našu obec ho vykonala
spoločnosť DCA AUDIT, s. r. o. Audit obce prebehol v poriadku — viď jednotlivé správy. Taktiež p.
Pagáčová prečítala Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 a Správu
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.

K bodu 5/.
Pani Pagáčová prečítala aj ďalšie správy, ktoré vyhotovila audítorka obce p. Ing. Zuzana
Selingová: Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 a
Správu o overení súladu Výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

K bodu 6/. — rôzne:
hlavná kontrolórka obce p. Matejičková predložila poslancom OZ návrh plánu práce hlavného
kontrolóra na I. polrok 2017. Tento poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján J agrik,
Mgr. Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
-

starosta obce oboznámil poslancov OZ o žiadosti 0 predaj pozemku - p. Marián Klimo, trvale
bytom Mikušovce 312. V liste žiada 0 predaj pozemku, ktorý sa nachádza za jeho rodinným
domom, príp. žiada o kompenzáciu za časť pozemku, ktorá sa nachádza pri kostole, je
spoluvlastníkom uvedenej nehnuteľnosti a táto časť bola odhradená pre okolie kostola. Poslanci OZ
sa zhodli, že tieto pozemky je možné vysporiadať, obnáša to však finančné náklady na geodeta,
kataster a pod. V prípade, že obec v budúcnosti bude dávať zameriavať geodetovi aj iný pozemok,
dajú sa zamerať aj tieto parcely.

-

starosta obce informoval prítomných, že v utorok — 13.12.2016 sa o 15.30 hod. v kancelárii
starostu obce uskutočnilo stretnutie na prejednanie priestupku s majiteľmi kôz. Stretnutia sa
zúčastnili starosta obce, členovia komisie pre životné prostredie a verejný poriadok — poslanec
Dušan Gašpárek a Peter Hrubčin, ďalej p. Karol Kvasnička, trvale bytom Mikušovce 267, ktorý
uviedol, že je ochotný dohodnúť sa na odškodnení škody spôsobenej kozami, ktoré mali zničiť
ovocné stromy rod. Mončekovej.
Tohto prejednania sa nezúčastnil p. Marián Filípek, trvale bytom Mikušovce 270, svoju neúčasť
neospravedlnil, ztoho dôvodu stanovisko p. Filípka k uvedenému priestupku nepoznáme.

-

starosta obce uviedol, že na silvestra sa uskutoční tradičná svätá omša na Veľkom Hradišti.
Zároveň poprosil poslancov OZ, aby sa vopred dohodli na organizačných prácach pri občerstvení
(kapustnica, čaj a pod.)

-

starosta obce oboznámil poslancov OZ, že nakoľko sa na projekte zmeny dokončenej stavby „ZŠ s
MŠ Mikušovce 16, prístavba a nadstavba“ uskutočnili práce naviac, je potrebné schváliť úhradu
finančných prostriedkov z rezervného fondu. Poslanci OZ tento prevod fin. prostriedkov
jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Mgr. Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
—
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K bodu 7/. - diskusia:
hlavná kontrolórka obce p. Matejičková sa informovala na miestnosť
pri kaplnke, či je možné V
zimnom období vykurovať túto miestnosť aj elektrickým ohrievačom, nakoľko
tam chodia deti
hrávať ping-pong,
-—> starosta obce
odpovedal, že je potrebné odpísať stav elektromera a V prípade, že sa stav za
mesiac Výrazne zvýši, určí sa suma za spotrebovanú elektrickú energiu.
-

K bodu 8/. návrh na uznesenie, záver.
—

Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci OZ podľa jednotlivých bodov.
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Mgr. Ivan Matejička:

Viktor Bu/ček
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparova
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a OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 14.12.2016

UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2016 o 16.00 hod. v KD
na I. poschodí

Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení č. 14 — 16/2016.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k
rozpočtu obce na r. 2017, r. 2018 a r. 2019.
3. Správu audítora o overení
individuálnej účtovnej závierky obce za r. 2015.
4. Správu o overení súladu Výročnej
správy s účtovnou závierkou.
5. Správu audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky obce za r. 2015.
6. Správu o overení súladu
Výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
7. Žiadosť p. Mariána Klímu, trvale
bytom Mikušovce č. súp. 312 0 predaj pozemku.
1.

Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach s c h v a P
uj e

:

Rozpočet obce na r. 2017, r. 2018 a r. 2019 bez programovej
štruktúry.
2. Plán práce hlavného kontrolóra obce
na I. polrok 2017.
3. Úhradu naviac prác na projekte
zmeny dokončenej stavby „ZŠ s MŠ Mikušovce 16, prístavba a
nadstavba“ z rezervného fondu vo výške 10 452,79 €.
1.
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Overovatelia:
Mgr. Ivan Matejička:

Zapísala: Mgr. Viera
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Peter Meliška: ...,;Á/
OcÚ Mikušovce, V Mikušovciach, 14.12.2016

