Zápisnica č. 1/2022
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré
sa uskutočnilo dňa 3. februára 2022 o 16.00 h v KD na I. poschodí podľa
zákona 369/1990 Zb. §12
Prítomní:
Eva Holbová
Dušan Gašpárek
Dušan Gregor

Ing. Jana Šedová
Andrea Tomanová
Rastislav Štefanec
Ján Jágrik

Neprítomní:
Peter Hrubčin
Viktor Buček
Alexander Behanec
Zapisovateľ:
Ing. Lenka Gregorová
Hostia:
PROGRAM
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení č. 48 - 61/2021
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
Čerpanie rezervného fondu – dofinancovanie prác na výtlaku pre Združený
vodovod Mikušovce - Tuchyňa
9./ Žiadosť spoločnosti Revels, s. r. o. o zriadení vecného bremena s uložením
kanalizácie a NN prípojky
10./ Návrh na termíny verejných zasadnutí poslancov OZ konaných v r. 2022
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Interpelácia poslancov
14./ Ukončenie zasadnutia
ROKOVANIE

1./ Otvorenie
Otvorenie dnešného zasadnutia OZ vykonala starostka obce Eva Holbová. Konštatovala, že
z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, a preto uznala dnešné zasadnutie OZ
za uznášaniaschopné. Informovala, že zasadnutie je nahrávané.
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2./ Schválenie programu rokovania
Starostka sa spýtala poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený
na pozvánke.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/2022: Schvaľuje, že OZ sa bude odohrávať podľa programu na pozvánke.

3./ Určenie overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice sú poverení: Ing. Jana Šedová, Ján Jágrik.
Zaznamenaním zápisnice zo zasadnutia je poverená Ing. Lenka Gregorová.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2022: OZ obce Mikušovce schvaľuje overovateľov zápisnice – Ing. Jana Šedová,
Ján Jágrik.

4./ Kontrola plnenia uznesení č. 48 - 61/2021
- Uznesenie č. 48/2021: OZ schvaľuje program zasadnutia zo dňa 9.12.2021.
- Uznesenie č. 49/2021: OZ schvaľuje overovateľov zápisnice - Peter Hrubčin, Andrea Tomanová.
- Uznesenie č. 50/2021: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 37/2021 – 44/2021.
- Uznesenie č. 51/2021: OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce
Mikušovce na r. 2022 – 2024.
- Uznesenie č. 52/2021: OZ schvaľuje návrh rozpočtu obce Mikušovce na r. 2022 – 2024.
- Uznesenie č. 53/2021: OZ schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady – v časti III. Miestny poplatok za KO a DSO
ods. 7) sa mení sadzba poplatku na 0,075 €/kg.
- Uznesenie č. 54/2021: OZ schvaľuje návrh VZN č. 2/2021 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ
Mikušovce.
- Uznesenie č. 55/2021: OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu DHZ Mikušovce na r. 2022 v celkovej
požadovanej výške 3000,- € (slovom Tritisíc Eur).
- Uznesenie č. 56/2021: OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu TJ Mikušovce na r. 2022 v celkovej
požadovanej výške 5000,- € (slovom Päťtisíc Eur).
- Uznesenie č. 57/2021: OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Mikušovce na I. polrok 2022.
- Uznesenie č. 58/2021: OZ berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Mikušovce za šk. rok 2020/2021.
- Uznesenie č. 59/2021: OZ schvaľuje predložené inventarizačné komisie.
- Uznesenie č. 60/2021: OZ schvaľuje žiadosť Združenia kresťanských seniorov v Pruskom
o finančný príspevok v sume 100,- € (slovom Jednosto Eur) na r. 2022.
- Uznesenie č. 61/2021: OZ schvaľuje odmeny poslancom OZ obce Mikušovce za rok 2021 v sume
490,- Eur (slovom Štyristodeväťdesiat Eur) – suma je stanovená pre celé OZ, nie pre jednotlivca.
Uznesenie č. 3/2022: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ a podanie správ o plnení
uznesení č. 48 – 61/2021 zo dňa 9.12.2021.
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5./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
Starostka obce predniesla rozpočtové opatrenie č. 4/2021 namiesto p. Pagáčovej, ktorá nebola
prítomná zo zdravotných dôvodov. P. Pagáčová poslala toto opatrenie vopred prostredníctvom
e-mailu všetkým poslancom.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2022: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021 k rozpočtu za r. 2021.

6./ Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
Správa bola poslaná všetkým poslancom vopred prostredníctvom e-mailu.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 5/2022: OZ schvaľuje správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky
za rok 2020.

7./ Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
Správa bola poslaná všetkým poslancom vopred prostredníctvom e-mailu.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2022: OZ schvaľuje správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
na r. 2020.

8./ Čerpanie rezervného fondu – dofinancovanie prác na výtlaku pre Združený
vodovod Mikušovce - Tuchyňa
Starostka obce navrhuje poslancom čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v prípade,
že bude potrebné ich využiť na opravu výtlaku pre Združený vodovod Mikušovce – Tuchyňa v sume
31 768,33 Eur (slovom Tridsaťjedentisíc sedemstošesťdesiatosem Eur 33 centov). Celková oprava
výtlaku je stanovená na 140 538,56 Eur (slovom Jednostoštyridsaťtisíc päťstotridsaťosem Eur
56 centov), oprava je v dĺžke 1,03 km. Predschválená suma v minulosti bola 77 019,- Eur (slovom
Sedemdesiatsedemtisíc devätnásť Eur), z toho pre obec Mikušovce 38 500,95 Eur (slovom
Tridsaťosemtisíc päťsto Eur 95 centov) v dĺžke 0,7 km, schválená dňa 26.9.2019 uznesením
č. 16/2019.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 7/2022: OZ schvaľuje dočerpanie z rezervného fondu na opravu výtlaku pre Združený
vodovod Mikušovce – Tuchyňa v sume 31 768,33 € (slovom Tridsaťjedentisíc sedemstošesťdesiatosem Eur 33 centov).
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9./ Žiadosť spoločnosti Revels, s. r. o. o zriadení vecného bremena s uložením
kanalizácie a NN prípojky
Spoločnosť Revels, s. r. o. žiada o zriadenie vecného bremena uložením kanalizácie a NN prípojky
na pozemkoch obce Mikušovce.
Za:
6
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 8/2022: OZ schvaľuje žiadosť spoločnosti Revels, s. r. o., ktorou žiadajú o zriadenie
vecného bremena s uložením kanalizácie a NN prípojky na pozemkoch KNC parc. č. 660/1, 660/3
a 654/2 patriace obci Mikušovce, vedené na LV č. 1, k. ú. Mikušovce pri Pruskom.
10./ Návrh na termíny verejných zasadnutí poslancov OZ konaných v r. 2022
Termíny verejných zasadnutí poslancov OZ obce Mikušovce pre rok 2022 sú navrhnuté nasledovne:
24.3.2022, 23.6.2022, 29.9.2022, 13.12.2022.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 9/2022: OZ schvaľuje termíny verejných zasadnutí poslancov OZ obce Mikušovce
na rok 2022.
11./ Rôzne
Starostka uviedla, že na OÚ bola doručená žiadosť organizácie Pokoj v duši, n. o. o poskytnutie
finančného príspevku. Z dôvodu, že pred konaním zasadnutia dňa 18.1.2022 zomrela občianka, ktorá
bola v organizácii umiestnená, nebude poskytnutý finančný príspevok.
Rastislav Štefanec sa na poslednom zasadnutí OZ informoval o množstve detí umiestnených v MŠ
Mikušovce – posledná rekonštrukcia škôlky zvýšila pôvodnú kapacitu iba o 5 detí. Starostka bude
spolu s p. riaditeľkou Ing. Vierou Jakúbkovou hľadať spôsoby na zvýšenie kapacity detí v škôlke
z dôvodu, že sa do novovybudovanej ulice a prerobeného „penziónu“ nasťahujú mladé rodiny
s deťmi a problém by pokračoval v ďalších rokoch.
Starostka informovala o väčších akciách plánovaných v našej obci:
- dňa 9.7.2022 sobota – Deň s dychovou hudbou, vystúpi Mistříňanka a do toho aby hrali muži
z našej obce (Fašiang band)
- dňa 14.8.2022 nedeľa – uskutoční sa koncert skupiny Kollárovci spolu so sprievodným
programom
Starostka ďalej informovala poslancov, že kontajnery na šatstvo a textil sú presťahované na zberný
dvor, nebudú sa viac nachádzať pred KD. Zberný dvor bude mať upravenú prevádzku, pravdepodobne
bude bývať otvorený pravidelne každú stredu v čase od 9,00-16,30 h a občania budú môcť nosiť
v uvedenom čase aj iné druhy odpadov (drobný stavebný odpad, železo, sklá, ...). Bližšie informácie
budú ešte poskytnuté dodatočne.
Poslanci uvítali modernizáciu obce v tom, že na parkovisku pred KD bol nainštalovaný nový Z – Box
na vyzdvihnutie zásielok. Občania môžu jeho služby začať využívať od 7.2.2022.
CHKO – týka sa pozemkových úprav obce, by pravdepodobne chcela postupom času rozšíriť svoje
chránené územie bližšie k obci. Nik zo zúčastnených na OZ nevyjadril podporu CHKO.
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12./ Diskusia
Starostka informovala poslancov, že budúce zasadnutie sa uskutoční 24.3.2022

13./ Interpelácia poslancov

14./ Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť.

Zapisovateľka: Ing. Lenka Gregorová

Starostka obce: Eva Holbová
Overovatelia:

Elektronický súhlas so zverejnením
...................................................................
Ing. Jana Šedová

Elektronický súhlas so zverejnením
..............................................................
Ján Jágrik

V Mikušovciach, dňa 14. 2. 2022

5

