Zápisnica č. 5/2018
z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 28.08.2018 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí
Prítomní: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Eva Holbová, Mgr. Ivan
Matejička.
Ospravedlnení: Peter Meliška, Ján Jagrik.
Overovatelia zápisnice: Martin Behan, Mgr. Ivan Matejička.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:
1.

Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesení.

Konsolidovaná výročná správa obce za r. 2017.
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Návrh na uznesenie, záver.
3.

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: Dušan
Gašpárek, predseda
Peter Hrubčin, člen.

K bodu 2/.
Starosta obce vyzval p. Matejičkovú, hlavnú kontrolórku,
aby prečítala kontrolu plnenia
uznesení č. 6 — 9/2018.

K bodu 2/.

K bodu 3/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala poslancom OZ Konsolidovanú
výročnú správu obce za r.

201 7.

Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter
Hrubčin, Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala poslancom OZ úpravu
rozpočtu obce k 30.06.2018. Túto
poslanci OZ jednohlasne schválili.

Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin,
Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/. - rôzne:
O

.

starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. Aleny Ocelíkovej,
vlastníčky
pozemku p. č. KNC 311/1, k. ú. Mikušovce pri Pruskom, ktorá žiada obecné zastupiteľstvo,
aby prerokovalo jej žiadosť o prekopanie miestnej komunikácie
p. č. KNE 519/501 a
umiestnenie elektrickej prípojky do výkopu, ktorý povedie k jej pozemku. Starosta obce
upozornil poslancov, že je potrebné prekopať pri napojení aj pozemok vo vlastníctve SR.
- poslanci OZ sa zhodli, že pokiaľ má elektrické vedenie k pozemku
p. Ocelíkovej viesť cez
nehnuteľnosť obce, malo by to byť za rovnakých podmienok, ak sa v minulosti
pripojil p.
Rastislav Štefanec, vlastník nehnuteľnosti KNC 1186/3, t.
zn., že pre Všetkých by mali byť
vytvorené rovnaké podmienky. Poslanci OZ súhlasia, aby starosta obce vydal Ocelíkovej
p.
súhlasné stanovisko na Výkopové práce, ktoré budú vykonané na č. KNE 519/501.
p.
žiadosť x Farskej rady Mikušovce o poskytnutie finančného príspevku
na opravu strechy
miestneho kostola
poslanci OZ jednohlasne súhlasia s poskytnutím príspevku, avšak pokiaľ nie je
známy
rozpočet, nevedia posúdiť Výšku finančného prispevku. Tá sa určí až
po oboznámení s
rozpočtom.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin,
Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
—

.

starosta obce informoval prítomných o projekte na požiarnu zbrojnicu, doposiaľ nebol
dodržaný termín začatia stavebných prác, pretože firme Ekomstav, s. r. o., neboli dodané
okná, ani dvere. V prípade, že spoločnosť Ekomstav, s. r. 0. do 30.09.2018
nezačne s
prácami, je možné, že obec s ňou zruší zmluvu.

.

starosta obce oboznámil poslancov OZ o oprave vstupného schodiska na BD 170 171.
a
Bolo oslovených 5 firiem, aby spracovalo cenovú ponuku.
Najvýhodnej šia bola spoločnosť
Betonpro, s. r. o. Výška faktúry za opravu na jednu bytovku je 5 399,71 €. Poslanci OZ
jednohlasne schválili, aby boli faktúry uhradené z účtu fondu opráv nájomníkov BD 170
a
171.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin,
Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

pracovníčka obce p. Kopačková podala prítomným informáciu o modernizácií KD —
zakúpilo sa odsávanie v kuchyni (2 919,—€), konvektomat (6 OGG,-€) a umývačka riadu
(l

800;€)

.

starosta obce oboznámil poslancov OZ o neustálych sťažnostiach rušenia nočného kľudu
na
Pohostinstvo Kolman, najmä počas víkendov. Pán Kolman mal od r. 2016
povolené
otváracie hodiny do 23.00 hod., v prípade, že nebude rušiť nočný kľud. Pán Kolman bol
Viackrát upozornený na toto porušenie, avšak aj
po niekoľkých dohovoroch, sú na

policajnom zbore sťažnosti. Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli, že Pohostinstvu Kolman
upravia otváracie hodiny nasledovne: nedeľa — štvrtok — od 10.00 hod. 22.00 hod., piatok —
sobota — od 10.00 hod. - 23.00 hod.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin,
Mgr. Ivan Matejička.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
—

.

starosta obce informoval prítomných, že od 01.09.2018 odstúpia od nájomnej zmluvy na byt
č. 11 v BD 170 p. Katarína Holancová, trvale bytom Mikušovce 84
a novým nájomníkom
bude p. Peter Koyš s manželkou, trvale bytom Mikušovce 275.

.

starosta obce podal informáciu, že k 30.09.2018 končí spoločnost“ Ilfes, s. r. 0. so sídlom v
Ilave ako správca bytových domov č. 170 a 171. Novým správcom od 01.10.2018 bude
spoločnosť Nový dom, s. r. 0. so sídlom v Ilave.

.

Starosta obce uviedol, že naša obec má aktualizovaný program odpadového hospodárstva na
r. 2016 — 2020. Podľa počtu obyvateľov (nad 1000) je obec povinná mať ho spracovaný.

K bodu 7/. - diskusia:
V diskusii nebol podaný žiadny diskusný príspevok.

K bodu 8/. - návrh na uznesenie. záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci OZ podľa jednotlivých bodov.

Viktor É'uček
starosta obce

'CE

Overovatelia:
Martin Behan: .....

Mgr. Ivan Matejička:

.

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, v Mikušovciach dňa 28.08.20] 8

UZNESEN1E

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 28.08.2018 o 16.00 hod. v KD na I.
poschodí
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:
]. Kontrolu plnenia uznesení č. 6 — 9/2018.
2. Žiadosť p. Ocelíkovej o povolenie
výkopových prác k elektrickej prípojke

na pozemku parc.č.
KNE 519/501.
3. Informáciu o rekonštrukcií požiarnej zbrojnice.
4. Informáciu o oprave vstupného schodiska
na BD 170 a 171.
5. Informáciu o modernizácii kuchyne kultúrneho
domu.
6. Ukončenie nájomnej zmluvy na BD 170/11 — Katarína
p.
Holancová, trvale bytom
Mikušovce 84.
7. Informáciu o novom správcovi BD 170 171
od 01.10.2018 — spoločnosť Nový dom, s. r.
a
o.,
Ilava.
8Í Spracovanie Programu
odpadového hospodárstva na roky 2016-2020.
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach s c h v a P
uj e

:

]. Konsolidovanú výročnú správu za r. 2017.
2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018.
3. Finančný príspevok na opravu strechy miestneho kostola.
Výška príspevku sa určí po predložení
rozpočtu.
4. Formu financovania vstupného schodiska
na BD 170 a 171 z fondu opráv nájomníkov bytov.
5. Otváracie hodiny V Pohostinstve Kolman
nasledovne: nedeľa — štvrtok — 10.00 — 22.00 hod.)
piatok, sobota — 10.00 — 23.00 hod.
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Overovatelia:
Martin Behan:

Mgr. Ivan Matejička:

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, V Mikušovciach dňa 28.08.2018

Viktor/uucek
starosta obce

'

