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Zápisnica
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č.3/2014

z verejného zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 3. júla 2014
o 16,00 hod. v KD na I. poschodí
'

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

Ospravedlnení: Alena Dobrodejová, Rudolf Šedo.
Overovatelia zápisnice: Peter Meliška, Dušan Kopačka.

Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Prerokovanie možnosti podať žiadosť o projekty.
4. Zmluva o vývoze BRO s mestom Nemšová.
1.

Rôzne.
6. Diskusia.
7. Návrh na uznesenie, záver.
5.

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: Dana Kopačková, predseda
Michal Eliaš JUDr., člen
Peter Hrubčin, člen.
K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka p. Matejičková previedla kontrolu uznesení č. 19-3 0/2014.

K bodu 3/.
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti podať žiadosť na modernizáciu a rozšírenie
priestorov pre materskú školu. V súčasnosti je zo strany rodičov veľký záujem o umiestnenie detí
V materskej škole. Naj skôr je po vypísaní výzvy potrebné dať vypracovať projektovú
dokumentáciu.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,
Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0.
-

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že pravdepodobne bude vypísaná výzva na projekt chodníky v obci. Poslanci OZ sa zhodli, že súhlasia s podaním žiadosti po vypísaní výzvy.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dana Kopačková,

Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0.

K bodu 4/.
Starosta obce uviedol, že Obec Mikušovce uzatvorí zmluvu s Mestom Nemšová ohľadom
odvozu biologicky rozložiteľného odpadu. Obec bude znášať len náklady spojené s dopravou
kontajnera do Nemšovej, nájom kontajnera bude bezplatný.

K bodu 5/. - rôzne:

.

Starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcich projektoch — revitalizácia obce V
strednej časti obce a pri kaplnke.

.

Starosta obce ďalej oboznámil poslancov OZ s ponukou p. Stanislava Púčka, trvale bytom
Mikušovce 230, urobiť niečo pre obec. Má záujem vyrobiť bezplatne z dreva sochu s
podobizňou p. Ježiša Krista a umiestniť ju v našej obci. Poslanci OZ nemajú námietky. Keď
bude socha dokončená, rozhodne sa o jej umiestnení.

.

Starosta obce informoval prítomných o vzniku dohôd od 01.07.2014 medzi Obcou
Mikušovce a občanmi, ktorí poberajú dávku V hmotnej núdzi. Túto dohodu podpísalo zatiaľ
9 občanov. Ich úlohou bude odpracovať podľa pokynov starostu obce pre obec 32 hodín za
mesiac.

.

Starosta obce informoval poslancov OZ o vypísanej výzve na zateplenie kultúrneho domu a
rekonštrukciu vykurovania.

.

Starosta obce informoval prítomných, že skládka stavebného odpadu nachádzajúca sa V
hornej časti obce (nad Stavom) bola upravená a väčšie vývozy odpadu sú zakázané.

Starosta obce informoval prítomných o predbežnej dohode vlastníkov nehnuteľnosti
v katastrálnom území Mikušovce pri Pruskom, vedenej na LV č. 1529, pozemok EKN parc.
č. 24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m2 za účelom predaja pre Obec Mikušovce,
prlcom:
a) Rudolf Eliáš, rod. Eliáš vo výške 1/8—iny spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (reálna
Výmera spoluvlastníckeho podielu je 48,5 m2)
b) Vladimír Behanec, rod. Behanec vo výške Vz -ice spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti
(reálna výmera spoluvlastníckeho podielu je 194 m2)
0) Emília Mikolášová, rod. Vašková vo výške 3/8-iny spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti
(reálna výmera spoluvlastníckeho podielu je 145,5 m2).
Za vyššie uvedené nehnuteľnosti Obec Mikušovce po ústnej dohode zaplatí p. Eliášovi
SOG,-€, p. Behancovi 970,-€ a p. Mikolášovej 700,-€.

.

K bodu 6/. - diskusia:
V diskusii nebol podaný žiadny diskusný príspevok.
K bodu 7/. - návrh na uznesenie. záver.

Za prijaté uznesenie hlasovali Všetci poslanci podľa jednotlivých bodov.
!

'WŠOVCE
.Y'

©

ÚRAD

?

Vikĺogpcĺček
starosta obce

„„...—„um

Overovatelia:
Dušan Kopačka:

.....éĺ.

.....

Peter Meliška:

„mý

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 3. júla 2014

UZNESENIE

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 3. júla 2014
o 16,00 hod. v kancelárii starostu obce
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach:

Berie na vedomie:
31/2014
a) Kontrolu plnenia uznesení č. 19-30/2014.

32/2014
BRO.
ukladaní
b) Zmluvu s Mestom Nemšová o
33/2014
0) Informácie o prebiehajúcich projektoch pri kaplnke a V strede obce.

(1)

34/2014
Ponuku p. Púčka bezplatne zhotoviť drevenú sochu pre Obec Mikušovce.

35/2014
dávku
občanmi
medzi
v hmotnej núdzi a Obcou Mikušovce.
poberajúcimi
e) Dohody
36/2014
f) Vypísanúvýzvu na zateplenie a rekonštrukciu vykurovania kultúrneho domu.
37/2014
g) Informáciu o upravenej skládke nad Stavom.
Sc
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:

38/2014

a) Spracovanie projektovej dokumentácie a podanie projektu po zverejnení výzvy na rekonštrukciu
materskej školy.

39/2014
b) Spracovanie projektovej dokumentácie a podanie projektu po zverejnení Výzvy na projekt chodníky v obci.
0) Kúpu nehnuteľnosti vedenej na LV č. 1529

40/2014
V k. ú. Mikušovce pri Pruskom.
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 3. júla 2014

