Zápisnica č. 5/2019
z verejného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 19.06.2019 o 17.00 hod.
v KD na 1. poschodí

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

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

Neprítomní: 0
Ďalej boli prítomní: Alena Dobrodejová, pracovníčky obecného úradu.
Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
PROGRAM:

„.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečpému účtu za r. 2018.
Záverečný účet1 obce za r. 2018.
Individuálna výročná správa za r. 2018.
Konsolidovaná výročná správa za r. 2018.
.Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
10 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2019.
11. Správa o hospodárení obce za 1—.3/2019
12. Komunitný plán obce na r. 2019 — 2023.
13. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o poplatkoch za prenájom priestorov kultúrneho domu.
14. Zrušenie VZN č. 4/2008 o poplatkoch za prenájom lešenia.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17.1nterpelácia poslancov.
18.Ukončenie zasadnutia.

©?$?9řWNŕ

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: Ján Jagrik, predseda
Ing. Jana Šedová, člen.
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
Starostka obce ďalej navrhla overovateľov zápisnice: Martina Poláčková, Dušan Gregor.
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 4/.

.

Starostka obce p. Holbová vykonala kontrolu plnenia uznesení č. 7/2019 a č. 8/2019 zo dňa 02.05.2019.

"

K bodu 5/.

Hlavná kontrolórka obce p. Dobrodejová oboznámila prítomných so Stanoviskom k záverečnému účtu
obce za r. 2018, v ktorom odporúča poslancom OZ Záverečný účetschváliť. Poslanci OZ toto
stanovisko zobrali na vedomie.
-

!

,

K bodu 6/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala prítomným Záverečný účet obce za r. 2018. Poslanci OZ ho
schválili jednohlasne bez výhrad.
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 7/.
Ekonómka obce p. Pagáčová informovala prítomných o Individuálnej výročnej správe obce za r. 2018.
Poslanci OZ túto správujednohlasne 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 8/.
Pani Pagáčová taktiež prečítala Konsolidovanú výročnú správu obce za r. 2018. Poslanci OZ ju
jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martína Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 9/.
rozpočtu k 30.06.2019 — Rozpočtové
Ekonómka obce p. Pagáčová informovala poslancov OZ o úprave
schválili.
opatrenie č. 2/2019. Poslanci OZ túto úpravu jednohlasne
Dušan Gregor,
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek,
Šedová, Andrea Tomanová.
Jana
Poláčková,
Ing.
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10/.
OZ návrh kontrolnej činnosti HK na II.
Hlavná kontrolórka obce p. Dobrodejová predložila poslancom
tento návrh jednohlasne schválili.
polrok 2019. Poslanci OZ nemali žiadne námietky a
Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček,
Poláčková,
Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Peter Hrubčin, Ján J agrik, Martina
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu lll.
komisie, oboznámila prítomných poslancov
Poslankyňa obce p. Ing. Šedová - predsedkyňa finančnej
obce p. Dobrodejová doplnila, že
kontrolórka
OZ so Správou o hospodárení obce za 1-3/2019. Hlavná
obecný rozpočet nebol prečerpaný.

K bodu 12/.
2019 — 2023. Poslanci OZ tento
Starostka obce oboznámila prítomných o Komunitnom pláne obce na r.
plán jednohlasne schválili.
Dušan Gregor,
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek,
Šedová, Andrea Tomanová.
Jana
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu l3/.
OZ návrh na schválenie dodatku č.
Pracovníčka obecného úradu Mgr. Gašparová predložila poslancom
Pracovníčka obce návrh odôvodnila zvýšenými
1 k VZN č. 1/2016 o poplatkoch za prenájom KD.
telflónového
nákladmi na čistenie obrusov, ztoho dôvodu je potrebné upraviť poplatok za prenájom
OZ s návrhom súhlasili a
obrusa z pôvodnej sumy 0,80 €/ 1 kus na l,-€/ kus. Všetci prítomní poslanci
dodatok schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Šedová, Andrea Tomanová.
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

Pán Biolek súhlasil s údržbárskymi prácami na ČOV. Poslanci OZ žiadosť p. Bioleka o pripojenie na
čov schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: Peter Hrubčin.
starostka obce oznámila, že je potrebné schválit spolufinancovanie projektu na hasičskú/ požiarnu
zbrojnicu, pretože obec žiada o dotáciu z dôvodu prístavby na protipovodňový vozík. Spoluňnancovanie
bude najmenej 5 % z vlastných výdavkov rozpočtu obce. Celková výška projektu bude okolo 30 000
eur. Všetci poslanci OZ spolufincovanie projektu 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
_,
*

starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou Jednoty dôchodcov Mikušovce o vybudovanie
nástupného mostíka. Svoju žiadosť odôvodňujú namáhavým a bolestivým nástupom/ Výstupom z
autobusu. Poslanec OZ p. Behanec sa spýtal na technické možnostiwybudovaniamalého chodníka, napr.
na pozemku pred potravinami alebo pri rod. dome ;06, kde je verejná zeleň. Starostka obce odpovedala,
že ani jeden pozemok nieje majetkom obce. P Behanec uviedol, že nakoľko je v uvedenej oblasti
zvýšený pohyb chodcov a detí, bolo by vhodné vybudovať retardér príp. chodník pre chodcov. Starostka
obce odpovedala, že sa ohľadom tejto záležitosti už informovala a chodník pre chodcov musí viesť z
jedného chodníka na druhý chodník. p. Behanec doplnil, že je potrebné pozrieť sa aj do iných obcí a
hľadať riešenia, podľa jeho názoru by sa mohol na to pozrieť odborník. Starostka obce odpovedala, že
na uvedený úsek sa boli pozrieť pracovníci z TSK -je problém s chodníkom, nie je možné ho na druhú
stranu umiestniť. Poslanci OZ skonštatovali, že nakoľko nieje možné tejto žiadosti vyhovieť, zamietajú
*

ju.

Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Zdržal sa: 0
starostka obce uviedla, že na obecný úrad bola doručená žiadosť zo SRRZ — RZ pri ZŠ s MŠ
Mikušovce 16 o finančný príspevok na spolufinancovanie Majálesu, ktorý sa uskutočnil 18.05.2019.
Finančné prostriedky získané z Majálesu sa použijú na nákup krojov, príp. financovanie folklórneho
súboru. Poslanci OZ zhodnotili, že túto žiadosť si malo rodičovské združenie podať pred konaním
Majálesu. Odporúčajú RZ sformulovať žiadosť inak. Môže sa im finančne prispieť na nákup krojov,
pričom je potrebné doložiť rozpočet, aké budú výdavky na nákup a koľko žiadajú. Poslanci OZ túto
žiadosť zamietli.
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová, Andrea Tomanová.
Zdržal sa: 0
*

návrh starostky obce 0 zlúčenie sociálno-vzdelávacej komisie a kultúmo-športovej,tým by vznikla
kultúmo-sociálna komisia s predsedkyňou p. Martinou Poláčkovou a podpredsedom p. Petrom
Hrubčinom. Cieľom zlúčenia je väčšia vzájomná spolupráca. Poslanci OZ tento návrhjednohlasne
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
*

*

starostka obce predložila návrh na prenájom pozemku v hornej časti obce — parc. KN E 24, ktorý
žiadali do prenájmu p. Gašpar, bytom Mikušovce 101, p. Janík, bytom Mikušovce 55 a Holbová,
p.
bytom Mikušovce 100. Zástupkyňa starostky obce p. Tomanová zisťovala ceny prenájmu v okolitých
obciach, a preto navrhla prenájom 0,80 €/ za 1 m2 / rok. Pani Tomanová doplnila, že túto sumu
odporučil znalec podľa lokality a bonity pôdy v obci. Starostka obce dodala, že budú uzatvorené
nájomné zmluvy a výška nájomného sa bude odvíjať od užívaných m2.
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
'
*

starostka obce oznámila poslancom OZ, že zmluva na odkúpenie pozemku v dolnej časti obce pred
rod. domom 293 — parc. č. KNC 325/5 je pripravená, je potrebné schváliť cenu, za ktorú obec naspäť
odkúpi uvedený pozemok. Starostka obce navrhla 3,-€/ m2 a poslanci OZ túto kúpu a cenu 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
»
_

“

_,

,

Termín na úpravu/ upratanie pozemku manž. Fojtíkovým poslanci OZ stanovili do: 31.8.2019.
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
*

starostka obce uviedla, že p. Jana Ocelíková, bytom Mikušovce 2, podala na obecnom úrade ústnu
žiadosť postaviť na miestnom cintoríne umovú stenu. Starostka dodala, že na miestom cintoríne nie je
na túto stenu veľa miesta, ďalšou možnosťou je odkúpiť pozemok vedľa rod. domu 310. Problémom
však je, že hrobové miesta musia byť od rodinných domov podľa súčasnej platnej legislatívy vzdialené
min. 50 metrov. Starostka obce sa bude informovať o možnosti postaviť umovú stenu vedľa rod. domu
312.
*

starostka obce informovala, že sme obdržali ponuku na vytvorenie územného plánu obce, to firma
je
ECOCITIES z Piešťan. V septembri 2019 dá pracovníkovi tejto spoločnosti informáciu - uvidíme ako
sa
bude vyvíjať pozemková reforma/ úpravy.
*

starostka obce informovala prítomných, že do 17.10.2019 je možnosť podať žiadosť
na projekt —
rekonštrukciu kultúrneho domu. Z MAS Vršatec je možnosť získať cca 18 000 eur a tieto finančné
prostriedky by sa použili najmä na výmenu el. kachiel v KD.
*

starostka obce oznámila, že na projekt „Wifi pre Teba“ prišlo dňa 18.06.2019 oznámenie, že
našej obci

bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 14 250,-€.
Spolufmancovanie z obce je vo

výške 750 €.
*

starostka obce informovala prítomných, že na nájomné byty sa budú od 01.07.2019 uzatvárať nové
zmluvy, pretože k 30.06.2019 všetkým nájomníkom končí ich platnosť. Zmluvy sa budú uzatvárať na 3
roky a tí, ktorí budú mať udelenú z dôvodu presahujúceho príjmu výnimku, budú mať zmluvu
na 1 rok.
Nájomníci, ktorí majú nedoplatky si do uzavretia novej zmluvy musia všetky záväzky voči správcovskej
spoločnosti Nový dom, s. r. o. uhradiť. Starostka obce dodala, že žiadny nájomník v BD nesmie vlastniť
nehnuteľnosť, pretože ide o sociálne nájomné byty. Tieto podmienkyje potrebné dodržiavať. Ďalej
uviedla, že na oboch bytových domoch sú opravené ríny. Taktiež bude potrebné založiť
samostatný účet
na nájomné byty — fond údržby. Tento fond sme ako obec povinní založiť, dodala HK obce
p.
Dobrodejová. Starostka obce pokračovala a dodala, že je potrebné opraviť schody, na BD 171 sokel,

balkóny. Je potrebné v budúcnosti riešiť ČOV, pretože nepostačuje na BD 170, 171, 15 aj pre školu,
preto sa bude musieť zakúpiť nová - väčšia alebo dokúpiť k nej menšiu.

K bodu 16/. - diskusia.
\

rodinou
p. Kobelová, nájomníčka v BD 170/14 vložila diskusný príspevok: v r. 2010 sa spolu s
nasťahovala do nájomného bytu, v r. 2011 bolo žiadané o odstránenie nedostatkov, no neboli opravené
tieto nedorobky: výmena vonkajšej dlažby za protišmykovú (oprava v r. 2018), osadenie stojanov na

-

bicykle, dokončenie povrchovej úpravy na BD 171 sokel, popraskané múry na chodbách a bytoch. V r.
2011 bolo povedané, že sa to bude odstraňovať po roku, lebo stavba stále sadá. Dňa 25.3.2015
nájomníci opätovne žiadali o zakúpenie stojanov na bicykle, opravu popraskaných múrov na stenách, v
bytoch, opravu vônkaj šej fasády, opadávajúci obklad na chodbách na schodisku. V r. 2018 bolo
opravené len vonkajšie schodisko. p. Kobelová sa spýtala, prečo bola táto oprava hradená z fondu opráv
nájomníkov? Bolo to nespravodlivé voči nim. Keď sa budú opravovať sokle, praskliny — budú opäť
hradené z fondu opráv?
Na to odpovedal poslanec OZ p. Buček: všetci nájomníci vedeli za akých podmienok sa sťahujú do
bytoviek. Pani Kobelová odpovedala, že nemal dovoliť, aby sa nájomníci sťahovali do bytov.
nasťahovaniu a pokračoval v
p. Buček uviedol, že drobné stavebné nedorobky nebránili kolaudácií, ani
stavbú
bola
nedokončila,
ďalej predaná. O úhrade z fondu
objasnení: situáciabola taká, že firma, ktorá
opráv rozhodovali poslanci OZ. Financované z obce to nebolo, s nájomníkmi bola zlá komunikácia. p.
Kobelová dodala, že nájomníkov odradili nesplnené sľuby. p. Buček sa spýtal, prečo odvolali p. Pagáča
z funkcie domového dôverníka? p. Kobelová odpovedala, že p. Pagáč sa tejto funkcie vzdal sám. p.
Kobelová sa ďalej spýtala, keďže ČOV kapacitne nepostačuje, či aj to budú opäť financovať nájomníci?
že do wc nájomníci
p. Buček odpovedal, že ČOV pri ZŠ s MŠ určite stačí, je kapacitne malá, ale tým,
COV
sú
ktoré
iné
s
problémy, je to len
tam
nepatria,
veci,
dávajú handry, ženské hygienické potreby a
ČOV
kapacitne nepostačuje a je len pre
dôsledok. Starostka obce uviedla, že odbomíkjej povedal, že
ZŠ. p. Tomanová doplnila, že ČOV nie je skolaudovaná, je v skúšobnej prevádzke. Starostka obce
uviedla, že nedávno písomne informovala nájomníkov, čo do wc nepatrí. Boli odfotené veci, čo všetko v
ČOV bolo, keď bola na nej porucha.
celkovo nepostačuje a sú s ňou
p. Kobelová odpovedala, že na ČOV je napojená aj školská bytovka, ale
veľké problémy. Starostka obce uviedla, že zapácha dúchodlo v ČOV. p. Tomanová dodala, že ČOV sa
zakúpila kvôli ZŠ s MŠ. p. Buček odpovedal, že mal posúdenie a tieto ČOV majú aj väčší výkon.
Starostka obce dodala, že sa bude snažiť odstrániť nedostatky do konca r. 2019.
HK obce p. Dobrodejová uviedla, žeje schválené VZN pre nájom bytov, pričom vo VZN je veľa
porušení, zmluvy nekorešpondujú s VZN, je neprípustné, aby byt mal nájomník byt a pritom vlastní
nehnuteľnosť, ďalej sú nájomníci povinní doložiť doklad o príjme, ale nájomníci to ignorujú, zmluvaje
len na 3 roky, nájomníci majú nedoplatky na nájme okolo 500 až 1000 €, ďalej nájomník nemôže žiadať
preplatenie wc dosky a podobné drobností. Z fondu opráv by mali byť preplatené veci prospešné pre
všetkých.
zníženia
p. Kobelová skonštatovala, že byty cenovo nie sú sociálne. p. Buček odpovedal, že v rámci
všade je
že
Starostka
obec.
uviedla,
minulosti
kotolní
pod
prešla
v
výdavkov pre nájomníkov, správa
Dubnici
družstva
riaditeľ
Novej
na
byt.
definované, že ide o nájomné byty - sociálne. Viceprimátor a
zistili
keď
poslal starostke obce materiály, komunikovali spolu. V Novej Dubnici mali kontrolu a
porušenie náj. zmluvy, do 1 týždňa sa musel vysťahovať. Starostka obce dodala, že buď bude v byte
nájomník skutočne bývať alebo zmluva predĺžená nebude.
p. Gašpárek, poslanec OZ sa informoval, či už si všetci občania odkúpili pozemky, ktoré užívajú?
Starostka obce odpovedala, že všetky pozemky sú odkúpené, čaká sa len na zápis v katastri

—

nehnuteľností.

starostka obce poďakovala DHZ Mikušovce za veľkú pomoc pri povodni, veľkú zásluhu majú aj hasiči
z Dubnice nad Váhom, vďaka ktorým sa zlá povodňová situácia v máji zvládla. Tovarský potok sa bude
čistiť od júla, čo sa týka výrezu a vegetačného obdobia, tie sa uskutočnia na jeseň 2019.

-

- starostka obce oznámila, že dňa 6.7.2019 bude veľké kultúrne podujatie na ihrisku TJ v našej obci. TJ
tento rok oslavuje 50.-te výročie založenia aje zároveň aj 760.-te výročie vzniku našej obce. Z toho
dôvodu starostka obce požiadala všetkých prítomných o pomoc pri organizovaní tejto akcie. Bude to
finančne aj organizačne náročná oslava, je pozvaná MUFUZA, ktorá stojí 13 000 eur. Z TSK má
starostka obce sľúbených 1000 €, 5 p. Beňovou, p. Baškom komunikovala - tí sa zatiaľ nevyjadrili. Bude
sa vyberať vstupné - dospelí — 2 eurá, dieťa 1 euro týždeň pred konaním akcie (predpredaj) pre našich
občanov a cudzí 4 eurá dospelí, 2 eurá dieťa a rovnako vyberané vstupné bude aj pre našich občanov v
deň_konania akcie. Je potrebná pomoc pri stavaní stanov, varení guláša, kapustnice — deň vopred,
cigánska pečienka sa bude robiť a iné občerstvenie, bude cca 6 stánkov s nápojmi. Zatiaľ sme obdržali
od p. Klúčara l stĺp na verejné osvetlenie zdarma a 100,-€, od firmy Elekos obdržíme smetné nádoby na
plasty, od p. Bartoša z Č. Kameňa sme dostali mäso na guláš, pričom starostka oslovila aj iných
podnikateľov, ďalej má sľúbené mäso z Moravy. Bude pozývať aj iných starostov z okolia, na túto akciu
má prísť p. Ing. Baška, možno p. Beňová, predstavitelia Povodia Váhu a iní Deň vopred je potrebné
všetko zabezpečiť. Program bude 06.07.2019 od 12.00 hod. a bude trvať do 03.00 hod. nasledujúceho
dňa, bude účinkovať cca 45 ľudí. Starostka obce touto cestou'poďakovalap. Gregorovi za zhotovenie
plagátu.
- p. Vršatová, bytom Mikušovce 36 sa informovala, kedy bude postriekaný cintorín proti burine?
Starostka obce odpovedala, že p. Peter Holba to urobí pred akciou, ktorá bude 06.07.2019.
- p. Matejičková, bytom Mikušovce 205 pripomenula, že v ich združení Jednota dôchodcov nie je veľa
členov, nežiadajú o žiadne príspevky, preto by uvítala väčšiu pomoc zo strany ostatných občanov.

diskusii sa ďalej p. Kobelová spýtala, ako bude riešená el. energia pre p. Székelyho? Starostka obce
odpovedala, že buď sa uskutoční rozkopanie komunikácie a bude do nej vložený el. kábel pre p.
Székelyho a zároveň pre verejné osvetlenie. Ďalšou alternatívou je viesť el. kábel po stĺpoch popri
pozemku p. Aleny Ocelíkovej. V blízkej dobe sa bude realizovať osvetlenie pri rod. dome 148 a v časti
obce Karaska.
-v

- starostka obce podala informáciu, že máme zbúraný starý rod. dom 63, pričom sa na plot tohto
priľahlého pozemku pripevní zelená tkanina.

poslanec OZ p. Behanec sa spýtal, kdeje drevená socha, na ktorej pracoval p. Púček? Starostka obce
odpovedala, že ju p. Púček odviezol.
—

poslanec OZ p. Gašpárek podal diskusný príspevok - p. Jozef Nunhardt ml., bytom Mikušovce 118
opravuje a štartuje autá aj počas noci, čím ruší nočný kľud. Starostka obce odpovedala, že p. Nunhardta
upozorní. Zároveň dodala, že na obecnom úrade bola podaná ústna sťažnosť na rušenie nočného kľudu
na nových vlastníkov rod. domu 191, ktorí taktiež niekoľkokrát v noci rušili nočný kľud.
-

poslanec OZ p. Buček po tom ako si prečítal zápisnicu z 02.05.2019 sa spýtal poslanca OZ p. Behanca,
prečo si myslí, že pokračovanie pozemkových úprav bude pre niekoho výhoda a pre niekoho nevýhoda?
Niekoľko rokov sa ako starosta o to usiloval. p. Behanec odpovedal, že sa na to ďalej informoval, preto
má taký názor, je potrebné, aby to prebehlo transparentne a nie ako tomu bolo pri ROEP-e. Keď
pred
niekoľkými rokmi prebehla v obci anketa o záujem pozemkových úprav, vyjadril sa k tomu záporne.
Predtým to platilo tak, že hospodári sa medzi sebou dohodli.
p. Buček odpovedal, že tieto poz. úpravy riešia hlavne prístup k pozemkom — ku každému pozemku
bude prístup. Napr. keď si susedia ohradia svoj pozemok, taktiež sa nemusíš dostať na svoj pozemok.
Som prekvapený, že ty ako poslanec spochybňuješ túto problematiku. Táto záležitosť poz. úprav sa
bude postupne riešiť všade. p. Behanec odpovedal, že tomu človeku, čo má v parcele napr. ml,
pre
tohoje to nevýhodné a nespravodlivé.
Starostka obce vstúpila do diskusie a uviedla, že sa na túto záležitosť informovala a je rozdiel medzi
komasiáciou a poz. úpravami. Malo sa uskutočniť valné zhromaždenie, na ktorom by boli občania
informovaní, s každým človekom by bolo rokovanie, pozemok by sa spojil/ zamenil tak, aby mal tú istú
-

1

bonitu pôdy ako aj predtým a neriešia
sa tu prístupové cesty. p. Behanec dodal, že
malo sa otom viac
diskutovať, sám má v tom veľa otázok, tento
plán treba ozrejmiť. p. Buček odpovedal, že
keďže neboli
na to schválené fin. prostriedky, nebolo čom
o
debatovať. Cesty budú reálne na
mapách zakreslené, ale
v skutočnosti možno nebudú existovať
a toto je otázka pre projektanta. Starostka
obce odpovedala, že
občanom sa toto všetko musí
vysvetliť. Ďalej uviedla, žeje veľmi zlá situácia
v našej obci ohľadom
nedostatku stavebných pozemkov, bolo
by vhodné realizovať v obci aspoň
jednoduché poz. úpravy
alebo územný plán, a tým by vzniklo
niekoľko stav. pozemkov, je to však
dlhodobý proces.
pani Anna Matejíčková sa spýtala
starostky obce na rozostavanú budovu penziónu,
chátra? Starostka obce odpovedala, že
veľmi
je možné budovu nadstaviť na byty, na prízemípretože
by mohlo byť
napr. kaderníctvo, a tým by vznikla polyfunkčná
budova, no je to finančne náročná investícia.
-

K bodu 17/.
„.

Bez interpelácie.

K bodu l8/.
Na záver starostka ;obce poďakovala
)
všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
-
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Eva Holbová
starostka obce
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UZNESENIE

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 19.06.2019 o 17.00 hod. v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s e h v a

P

uj e

:

Program verejného zasadnutia konaného dňa 19.06.2019.
,
Členov návrhovej komisie v zložení: Ján Jagrik — predseda, Ing. Jana Šedová — člen.
Overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Gregor, Martina Poláčková.
Záverečný účet obce Mikušovce za rok 2018 bez výhrad.
Individuálnu výročnú správu za rok 2018.
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2018.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.p01rok 2019.
.Komunitný plán obce na r. 2019— 2023
10. Dodatok 1 k
c.
VZNc. 1/2016 o poplatkoch za prenájom priestorov kultúrneho domu.
11. Kúpu a cenu za kúpu pozemku— parc. KNC 325/5 od rod. Fojtíkovej v sume 3,— €/ 1 m2.
12. Cenu za nájom parcely KNE 24 V sume 0,80 €/m2/rok pre p. Gašpara, p. Janíka a p. Holbovú.
13. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, zisteného podľa 5 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu
vo výške 29 604,85 €.
14. Spolufmancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov na projekt Prístavba k
požiarnej zbrojnici z vlastných prostriedkov obce.
15 Žiadost p. Bioleka o pripojenie sa k ČOV pri ZŠ s MŠ Mikušovce.
16. Navýšenie finančných pásiem na nákup potravín v ZŠ s MŠ Mikušovce 16.
17. Žiadost o navýšenie poplatku pre ZŠ s MŠ pre školský klub detí a materskú školu
na 10, -€/ dieťa] mesiac.
18 Jednorazový finančný príspevok na Združenie krestanských seniorov vo výške 100,-€.
19. Zlúčenie kultúmo--športovej komisie a sociálno-vzdelávacej komisie do jednej.
20. Čerpanie rezervného fondu na havarijný stav obecného vodovodu— oprava vodného výtlaku.
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Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach b e r i e

99ON?S":P$“PĽ_'

na ved0m

ie

:

Kontrolu plnenia uznesení č. 7/2019 a č. 8/2019 zo dňa 02.05.2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mikušovce k Záverečnému účtu za r. 2018.
Správu o hospodárení obce za 1-3/2019.
Ponuku firmy ECOCITIES so sídlom v Piešťanoch na spracovanie územného plánu obce.
Informáciu o projekte na výmenu elektrických radiátorov z MAS Vršatec.
Informáciu o zlej funkčnosti ČOV.
Informáciu o uzatváraní nových nájomných zmlúv na BD 170 a 171.
Informáciu o požiadavke vybudovať na miestnom cintoríne urnovú stenu.
Informáciu o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt
WIFI pre Teba vo výške 14 250,—€.

Uznesenie č. 11/2019
ší :
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach r u lešenia.
1. VZN č. 4/2008 o poplatkoch za prenájom

Uznesenie č. 12/2019
e ruj e :
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach p o v veci
úpravy pozemku KNC 325/5 v termíneldo:
vo
1. Starostku obce jednať s rod. Fojtíkovou
31.08.2019.

Uznesenie č. lä/2019
z a rn i e t a :
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciachspolufinancovanie Majálesu konaného dňa 18.05.2019.
l. Ziadosť SRRZ - RZ pri ZS 5 MS o schodíka/ mostíka pri zastávke v strede obce.
2. Ziadosť o vybudovanie nástupného
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Overovatelia:
Dušan Gregor:

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

Eva Holbová
starostka obce

Martina Poláčková:

Mgr. Viera Gašparová,
V Mikušovciach, dňa 19.06.2019, zapísala:

..ĺ

_

..v.

pracovníčka OcÚ Mikušovce.

