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Zápisnica č. 7/2015

z mimoriadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 26.0któbra 2015 o 16. hod. v KD na I. poschodí
Prítomní: Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Eva Holbová, Mgr. Ivan Matejíčka, Peter Meliška.
Ospravedlnení: Martin Behan.
Overovatelia zápisnice: Peter Hrubčin, Peter Meliška.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:
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Otvorenie zasadnutia OZ.
Kontrola plnenia uznesení č. 18 - 20/2015.
Správa o výchovno — vzdelávacom procese v ZŠ s MŠ.
Projekt škôlka - prerokovanie dotácie a spolufmancovania, príprava PD.
Schválenie upraveného PHSR.
Úprava rozpočtu k 30.09.2015.
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie, záver.

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: Eva Holbová, predseda
Dušan Gašpárek, člen.
Zároveň navrhol starosta obce hlasovať za zmenu programu z dôvodu neúčasti p. Pagáčovej na
zasadnutí, rozpočtové opatrenie č. 3/2015 sa z programu vypúšťa, správa o výchovno—vzdelávacom
procese ZŠ s MŠ Mikušovce bude prejednaná v bode rôzne.
Hlasovali za: Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr. Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

_—

K bodu Zl.
Hlavná kontrolórka p. Matej íčka previedla kontrolu uznesení č. 18-20/2015.

K bodu 3/.
Starosta obce informoval prítomných o podanom projekte na rozšírenie materskej školy,
rozpočet je len informačný, podľa projektanta hodnota zámeru presahuje 120 DOO,-€, projektová
dokumentácia ešte nie je dokončená. Obec dostane na projekt 46 OGG,-€, v rozpočte obce je
vyčlenených 55 DOO,-€, na doňnancovanie je ešte potrebných cca 20 OGG,-€. Poslanci OZ sa zhodli
na tom, že rozšírenie kapacity MŠ je pre obce dôležité a navrhujú tento projekt uskutočniť.
Hlasovali za: Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr.Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 4/.
Starosta obce informoval prítomných, že Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol
upravený — bola z neho vypustená časť ohľadom denného stacionára do penziónu ako aj zakúpenia
stánkov.

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

K bodu 5/.- rôzne:
*

starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 27.10.2015 našu obec vo večerných hodinách 0 19.30
hod. navštívi JUDr. Róbert Kaliňák za účelom odovzdania hasičského vozidla TATRY 148, ktorú
obdržia členovia nášho DHZ. Odovzdávania sa zúčastnia aj prednostka okresného úradu, ďalší
členovia HaZZ SR, starostovia okolitých obcí a ďalší pozvaní hostia. Starosta obce pozval
prítomných na túto udalosť.
*

starosta obce ďalej informoval, že dňa 28.10.2015 sa o 15.00 v KD v našej obci uskutoční
posedenie so seniormi, občanov príde požehnať aj biskup Tomáš Galis. Zároveň požiadal poslancov
OZ o pomoc pri organizovaní posedenia.
*

p. Ing. Viera Jakúbková predložila poslancom OZ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za
šk. rok 2014/2015.
Hlasovali za: Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr.Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

ďalej p. Jakúbková informovala prítomných o hodovej tanečnej zábave, ktorú poriadala ZŠ s MŠ

v spolupráci s Radou rodičov v KD v našej obci dňa 17.10.2015, hrala hudobná skupina Akord,
vstupné bolo 10,-€, vtom káva, večera, prípitok, tombola, napriek tomu bola slabá účasť.
*

starosta obce informoval prítomných, že obec má možnosť zapojiť sa do projektu na kompostery
do domácnosti na biologicky rozložiteľný odpad. Poslanci OZ schválili zapoj enie sa do projektu,

v prípade schválenia žiadosti obec bude mať 5%-nú spoluúčasť na financovaní.
Hlasovali za: Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr.Ivan Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
*

starosta obce oboznámil občanov o pozemkových úpravách, ktoré je možné v našej obci
uskutočniť — vyzberal sa dostatočný počet anketových lístkov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie
pozemkových úprav. Anketové lístky sa odovzdali na okresnom úrade a čaká sa na ďalší pokyn od
okresného úradu z Trenčína.
*

starosta obce informoval, že p. Dana Kopačková, trvale bytom Mikušovce č. súp. 201 odstúpila
funkcie
z
poslankyne OZ ako aj z komisií (viď príloha) ku dňu 29.09.2015 a od 01.10.2015 je
zamestnankyňou obce na TPP na dobu určitú - 1 rok. Pani Kopačková bude mať v prac. náplni:
- práce súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu, správu inventámeho majetku, organizačné a
materiálové zabezpečenie akcií ako aj upratovanie + evidenciu a nakladanie s komunálnym
odpadom a jeho zložkami.

starosta obce ďalej navrhol poslanca OZ p. Petra Hrubčina, trvale bytom Mikušovce č. súp. 110 za
zástupcu starostu obce od 30.09.2015. P. Hrubčin s funkciou zástupcu starostu súhlasil.
*

starosta obce oboznámil prítomných o voľnej pozícií na funkciu kronikára obce od 1.1.2016.
0 túto činnosť má zatiaľ záujem p. Anna Mončeková, trvale bytom Mikušovce č. súp. 299.
*

\_\

K bodu 6/. - diskusia:
- starosta obce informoval poslancov OZ o uhradenej časti DPH za projekty „Revitalizácia
centrálnej zóny obce Mikušovce — Stred Obce“ a „Revitalizácia centrálnej zóny obce Mikušovce —
Park pri kaplnke“.

poslanec Peter Hrubčin navrhol dať skontrolovať, príp. upratať Veľké Hradište pred sv. omšou,
ktorá bude na silvestra 31.12.2015.
—> starosta obce odpovedal, že je to dobrý nápad a Veľké Hradište dá pred sv. omšou upratať.
-

—

ďalej p. Hrubčin navrhol zaviesť v našej obci systém informovania oznamov formou sms, stačí sa

len zaregistrovať, uhrádzať poplatok a občania môžu byť informovaní, keďže miestny rozhlas je
v zlom technickom stave.
—> starosta obce odpovedal, že to nie je zlá myšlienka, napriek tomu nie všetci starší občania majú
mobilný telefón.

poslankyňa Eva Holbová sa informovala, či je možné zverejňovať na webovej stránke obce fotky
z rôznych akcií, ktoré sa v obci konajú, nakoľko na našom webe nie sú zverejňované takmer žiadne
-

fotky.

starosta obce odpovedal, že sa budeme informovať u p. Adriany Biolek, ktorá nám informácie
ohľadom obce zverejňuje, aká je kapacita webovej stránky a v prípade, že je možné umiestňovať na
web fotky, budeme ich zverejňovať.
—>

K bodu 7/. - návrh na uznesenie záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci poslanci podľa jednotlivých bodov.
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starosta obce

Overovatelia:
Peter Hrubčin:
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Peter Meliška:

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce,
v Mikušovciach, 26.10.2015
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UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré sa
uskutočnilo 26. októbra 2015 o 16. hod. v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení č. 18 — 20/2015.

1.

2. Informáciu ohľadom poskytnutia nenávratného finančného príspevku na rozšírenie priestorov

materskej školy vo výške 46 OGG,-€.
3. Informáciu ohľadom návštevy p. JUDr. Róberta Kaliňáka a odovzdania hasičského vozidla

členom DHZ Mikušovce dňa 27.10.2015.
4. Informáciu ohľadom posedenia so seniormi obce V KD dňa 28.10.2015 a návštevu biskupa

Tomáša Galisa.
5. Informáciu ohľadom pozemkových úprav V k. ú. Mikušovce pri Pruskom.
6. Odstúpenie z funkcie poslankyne ako aj z komisií p. Dany Kopačkovej, trvale bytom

Mikušovce č. súp. 201, od 29.09.2015.
7.

Menovanie — p. Peter Hrubčin, trvale bytom Mikušovce 110, do funkcie zástupcu starostu obce
od 30.09.2015.

8.

Informáciu o záujemkyni na pozíciu kronikára obce od 1.1.2016 — p. Anna Mončeková, trvale
bytom Mikušovce č. súp. 299.

9. Návrh na informovanie občanov a rozosielanie oznamov prostredníctvom sms správ.
9. Informáciu ohľadom časti uhradenej DPH za projekty „Revitalizácia centrálnej zóny obce

Mikušovce — Stred Obce“ a „Revitalizácia centrálnej zóny obce Mikušovce — Park pri kaplnke“.
10.

Návrh p. Hrubčina - upratať Veľké Hradište z dôvodu nadchádzajúcej silvestrovskej sv. omše.

11.

Návrh p. Holbovej zverejňovať fotky z obecných akcií na webovej stránke obce.

Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach schvaľuje:
1.

Zmenu programu mimoriadneho zasadnutia zo dňa 26.10.2015.

2. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rozšírenie priestorov materskej

školy stým, že zvyšnú časť nákladov uhradí obec.

3. Úpravu PHSR o vylúčenie bodu
denného stacionára do penziónu a
zakúpenie stánkov.
4. Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk. rok 2014/2015.

5.

Zapojenie sa do projektu na kompostery do domácnosti
na spracovanie BRO, obec bude mať na
financovaní 5%-nú spoluúčasť.
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VikÉrBučekl
starosta obce

Overovatelia:
Peter Hrubčin.:. ../....

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

Peter Meliška:

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ
Mikušovce,
v Mikušovciach, 26. 10.2015
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