Zápisnica č. 5/2015

z mimoriadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 25. augusta 2015 o 16. hod. v kancelárii starostu obce
Prítomní: Eva Holbová, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková, Mgr. Ivan Matejička, Peter Meliška.
Ospravedlnení: Martin Behan, Peter Hrubčin.
Overovatelia zápisnice: Dušan Gašpárek, Peter Meliška.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:
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Otvorenie zasadnutia OZ.
Zloženie sľubu poslanca OZ.
Prejednanie protestu prokurátora proti VZN Obce Mikušovce č. 3/2009.
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie, záver.

K bodu l/.
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
Eva Holbová, člen.

K bodu 2/.
Keďže p. Ing. Jozef Temiak odstúpil 10.06.2015 z funkcie poslanca, ďalší v poradí na poslanca
OZ je p. Mgr. Ivan Matejička. Starosta obce vyzval p. Matejičku, aby
prečítal sľub poslanca OZ.
Po jeho prečítaní a podpise sa p. Mgr. Ivan Matejička stal poslancom OZ.

K bodu 3/.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s protestom prokurátora proti VZN Obce Mikušovce

č. 3/2009.

Poslanci OZ navrhujú nedostatky a chyby vo VZN odstrániť a do najbližšieho zasadnutia
predložiť
nový návrh VZN.
Hlasovali za: Eva Holbová, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková, Mgr.Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4. - rôzne:
*

starosta obce informoval prítomných o opätovnom podaní projektu na MS — jej prístavbu,
starosta obce oboznámil poslancov 0 spracovávaní žiadosti o vrátenie DPH z projektov na
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Mikušovce — Park pri kaplnke“ a „Revitalizácia centrálnej
zóny
obce Mikušovce — Stred obce“.
* starosta obce informoval
o sociálnej situácii p. Márii Púčkovej — sociálna poisťovňa do dnešného
dňa nerozhodla o určení výšky dôchodku pre p. Púčkovú, má na to dobu 3 mesiace, ztohto dôvodu
obec nemôže uskutočniť žiadne kroky pre vyriešenie jej situácie,
*

*

starosta obce zhodnotil akciu „mikušovský kotlík“, ktorá sa konala 22.8.2015 na ihrisku TJ,
vyjadril spokojnosť a poďakoval prítomným za snahu a pomoc, ktorú tejto vydarenej akcii venovali,
- taktiež uviedla, že kultúrna komisia má V pláne zorganizovať tanečnú zábavu „oldies party“
26.09.2015 V kultúrnom dome,
* starosta obce informoval, že 6.9.2015
sa má uskutočniť vysvätenie kaplnky V hornej časti obce
* starosta obce oboznámil
poslancov OZ, že na základe zmluvy so spoločnosťou Silver Mine,
s. r. o., zastúpenou p. Borisom Ondráškom so sídlom V Kvašove, sú zakúpené nové hnedé
kontajnery na použitý, vychladený, rastlinný olej, ktorý budú občania nalievať do urnelohmotných
fliaš alebo bandasiek, dobre ich uzatvoria a vložia do kontajnera. Tie budú umiestnené pri BD
č. 170 a 171, pri obchode V hornej a dolnej časti obce.
* starosta obce uviedol, že
nájomníci žiadajú umiestniť prístrešky nad vchody k BD č. 170 a 171
- správca bytoviek p. Zigo zo spol. Ilfes, s. r. o. preskúmal cenové ponuky, najvýhodnejšia je v sume
1 200,-€/ 2 ks
aj s montážou a DPH. Poslanci OZ schválili, že prístrešky sa uhradia z fondu opráv
nájomníkov BD.
Hlasovali za: Eva Holbová, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/. - diskusia:
*

p. poslankyňa Holbová navrhuje nájsť iný spôsob prevádzkovania kultúrneho domu, z dôvodu

upratovania priestorov po akciách. Navrhuje zaplatiť osobu, ktorá bude KD po akciách aj upratovať
a organizátori podujatí si túto službu uhradia.
- starosta obce podporil jej návrh, avšak bude potrebné tento návrh podrobne premyslieť a predložiť
návrh VZN s novými poplatkami za KD.
Hlasovali za: Eva Holbová, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali p_roti: 0
Zdržal sa: O
*

starosta obce navrhuje určiť termín na posedenie so seniormi na 28.10.2015 alebo 29.10.2015.
poslanci OZ schválili dátum 28.10.2015
Hlasovali za: Eva Holbová, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
-

K bodu 6/. - návrh na uznesenie. záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci poslanci podľa jednotlivých bodov.
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce,
v Mikušovciach, 25. augusta 2015
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UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré sa
uskutočnilo 25. augusta 2015 o 16. hod. v kancelárii starostu obce
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:

l. Zloženie sľubu nového poslanca p. Ivana Matejičku.

2. Informáciu o podaní projektu na prístavbu MŠ.
3. Informáciu o spracovaní žiadosti na vrátenie DPH z projektov na verejné priestranstvá.
4. Informáciu o sociálnej situácií p. M. Púčkovej.
5. Informáciu o akcií mikušovský kotlík.
6. Informáciu o uzatvorení zmluvy na odoberanie použitého rastlinného oleja spoločnosťou
Silver Mine, s. r. o.
7. Pripomienku p. Holbovej, poslankyne OZ, na zmenu podmienok pri prenajímaní priestorov KD.
8. Protest prokurátora proti VZN č. 3/2009 obce Mikušovce.

Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach schvaľuje:

l. Montáž prístreškov na nájomných BD č. 170 a 171, hradené budú z fondu opráv nájomníkov BD.
2. Termín posedenia so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším na 28.10.2015.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach ukladá:

l. Pracovníkom obce do najbližšieho zasadnutia OZ vypracovať návrh VZN obce — školský zákon.
2. Pracovníkom obce do 15.12.2015 vypracovať návrh na VZN — poplatky za KD.
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach vyhovelo:
1.

Protestu prokurátora proti VZN obce Mikušovce č. 3/2009, v zákonom stanovenej lehote schváli
nové VZN.
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Peter Meliška: ..

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce,
v Mikušovciach, 25. augusta 2015

