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Zápisnica č. 4/2015

W6 wf/áv fí
DJM/40

z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 18. júna 2015 o 17. hod. v KD na I. poschodí

Prítomní: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,
Peter Meliška.

Ospravedlnení: 0
Overovatelia zápisnice: Eva Holbová, Peter Meliška.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení č. 7 —- 9/2015.
3. Individuálna Výročná správa obce za rok 2014.
4. Informácia o podanej žiadosti na rozšírenie priestorov MŠ.
5. Informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľky
ZŠ s MŠ Mikušovce.
6. Prerokovanie PHSR obce.
1.

7.
8.
9.
10.
11.

Záverečný účet obce za rok 2014.
Úprava rozpočtu obce k 31.03.2015.
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: Martin Behan, predseda
Dušan Gašpárek, člen.
Zároveň starosta obce oboznámil prítomných o zmene programu verejného zasadnutia z dôvodu
vzdania sa mandátu poslanca p. Ing. Jozefa Temiaka a neprítomnosti p. Mgr. Ivana Matej íčku (pre
práceneschopnosť), ktorý je 1. v poradí na funkciu poslanca OZ. Namiesto zloženia sľubu p.
Matej íčku starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia o individiálnu výročnú správu obce za
rok 2014.
Hlasovali za: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka obce p. Miriam Matejíčková previedla kontrolu uznesení č. 7 — 9/2015.

K bodu 3/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala Individuálnu výročnú správu obce za rok 2014.

K bodu 4/.
Starosta obce informoval prítomných o podanej žiadosti na rozšírenie priestorov MŠ. Žiadosť
obce Mikušovce schválená nebola. Z celkového počtu 424 žiadostí na Slovensku, bolo podporených
113.

K bodu Sl.
Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ
Mikušovce. Do výberového konania sa prihlásila jediná kandidátka — p. Ing. Viera Jakúbková, ktorú
podporilo 12 prítomných členov (z celkového počtu 13 členov) výberovej komisie. Týmto starosta
obce p. Ing. J akúbkovej zagratuloval a poprial veľa úspechov v ďalších rokoch.

K bodu 6./
Starosta obce oboznámil prítomných o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na
rok 2014 — 2020, ktorý spracovala MAS Vršatec. Poslanci OZ schválili PHSR obce Mikušovce a
vylúčili z neho bod 2/3 — penzión, keďže jeho dokončenie na nasledovné roky v pláne nie je.
Hlasovali za: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/.
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala prítomným Záverečný účet obce za rok 2014.
Hlavná kontrolórka obce p. Matej íčková predložila Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce za r. 2014, v ktorom odporúča poslancom OZ schváliť záverečný účet bez výhrad.
Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
Hlasovali za: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8/.
Ekonómka obce p. Pagáčová predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu obce k 31.03.2015 —
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015.

K bodu 9/. - rôzne:
starosta obce informoval o kontrole z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na projekt
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Mikušovce — Park pri kaplnke“ a „Revitalizácia centrálnej zóny
obce Mikušovce - Stred obce“. Čoskoro obec obdrží nenávratný finančný príspevok, DPH bude
preplatená po vyhlásení výzvy na vrátenie DPH — úspešných proj ektov, pravdepodobne pred
koncom roka.
-

starosta obce informoval prítomných o zlej životnej situácii p. Márii Púčkovej a o pozbavení
spôsobilosti na právne účely od 1.6.2015. Za opatrovníka bola súdom určená Obec Mikušovce.
Starosta obce oboznámil prítomných o návšteve ÚPSVaR, o absolvovaní psychiatrického vyšetrenia
ako aj o návšteve posudkového lekára. Náklady spojené s umiestnením p. Púčkovej bude znášať
obec, ktorá si ich potom môže uplatňovať u jej potomkov.
—

starosta obce oboznámil poslancov 0 priestupku maloletých za alkohol, ktorý sa uskutočnil na BD
č. 170. Bola privolaná zdravotná služba aj polícia, ktorí o udalosti zhotovili správu a zaslali ju na
obecný úrad.
- riaditeľka ZŠ s MŠ p. Ing. Jakúbková taktiež doplnila, že požívanie alkoholu zrejme pokračuje
a určite bude inklinovanie maloletých k alkoholu riešené na pedagogickej porade.
-

- starosta obce informoval prítomných, že je potrebné prerokovať plat starostu obce na rok 2015
z dôvodu, že sa v roku 2014 menila hrubá mzda v národnom hospodárstve — zvýšila sa z 824,- € na
858,—€. Priemerná mzda V NH 858 x 1,98 (koeficient podľa počtu obyvateľov) = 1 698,84 €.
Percentuálna odmena bola doteraz 25% = 427,71 €, teda hrubá mzda spolu 2 124,-€.
Poslanci OZ v zmysle 5 11, ods. 4, písm. I), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 25 3/ 1 994 Z.z. o právnom postavení platových podmienkach
starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údaj ov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 5 4, ods. 1, bod 3 zákona č. 253/ 1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, čo v podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšeného o 25% v zmysle 5 4, ods.
2 zákona č. 253/ 1994 Z. z. V znení neskorších predpisov.
Hlasovali za: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,

Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

- starosta obce dal na vedomie, že plat hlavnej kontrolórky p. Matej íčkovej sa od r. 2015 zvýšil,
nakoľko sa priemerná mzda v národnom hospodárstve taktiež zvyšovala na 858,-€.
Koeficient pre HK je 1,54 €, úväzok 0,106, t. zn., že hrubá mzda HK od r. 2015 je 140,-€.
- starosta obce oboznámil prítomných o dlhodobých stratách vody na Združenom vodovode
Mikušovce — Tuchyňa. Je predpoklad, že na potrubí vodovodu je porucha, ktorú je potrebné čím
skôr odstrániť. Týmto požiadal starosta obce poslancov OZ o pomoc, keď sa bude porucha hľadať
a odstraňovať.

starosta obce informoval poslancov OZ o mimoriadnej cenovej ponuke na vypracovanie štúdie a
rozborov k územnému plánu pre našu obec za cca 5 000,—€. Vypracovanie územného plánu má
svoje výhody aj nevýhody. Keď je raz schválený územný plán, musí sa ním obec riadiť, výnimky
sú možné len po zmene územného plánu. Ak nie je schválený územný plán, obec môže dovoliť
výstavbu za určitých podmienok na hociktorom pozemku, výstavba v obci však nemá jasnú
koncepciu.
Poslanci OZ zvážili výhody i nevýhody územného plánu a rozhodli sa, že obec ho zatiaľ nebude
mať a jeho vypracovanie sa odkladá.
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,
Peter Meliška.
O
Zdržal sa:
—

starosta obce oboznámil občanov OZ o poruchách miestneho rozhlasu. Starosta obce sa
informoval o možnostiach rekonštrukcie, príp. kúpe nového rozhlasu a obec má nasledovné
možnosti:
* drôtový rozhlas, výmena rozvodov, rozhlasu, kontroly, prehrávača, zosilovača, mikrofónu a pod.
V hodnote cca 11 DOO,-€ - 11 SOG,-€,
* bezdrôtový rozhlas v hodnote cca 14 000,—€ alebo
* moderná verzia rozhlasu, nahrávanie cez mobil a pod. v hodnote za výhodnú cenu 19 700,-€.
-

Poslanci OZ doporučili kúpu nového rozhlasu v hodnote 19 700,-€.
Hlasovali za: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
- starosta obce podal informáciu o vypísanej výzve na rekonštrukciu verejného osvetlenia, pričom
spracovanie projektu a práce s ním spojené sú časovo veľmi náročné a musel by sa tomu venovať
1
pracovník. Taktiež nie je isté, či by projekt schválili a ztoho dôvodu sa javí pre obec vhodnej šie
modemizovať verejné osvetlenie postupne z vlastných zdroj ov.

starosta obce informoval poslancov 0 dohode p. Žilinčíka, vlastníka RD č. 274 a p. Bučkovej,
vlastníčky RD č. 272. Vlastníci RD si dajú vypracovať geometrický plán, vypíše sa výzva do
regionálnej tlače na predaj nehnuteľností a záujemcovia môžu požiadať o odkúpenie pozemku.
-

starosta obce oboznámil prítomných o možnosti ťažiť drevo (červené smreky) na Svitkovej, ktoré
sú bez prírastku.

-

hlavná kontrolorka p. Matejíčková prečítala Plán činnosti HK na II. polrok 2015.
Hlasovali za: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

-

Jozef Filípek, trvale bytom Mikušovce 270 požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie
vybudovania záhradnej pivnice na parcele KN „C“ 1164/10 v časti Lazček, ktorá sa nachádza mimo
intravilánu obce Mikušovce. Výstavba záhradnej pivnice nie je v rozpore s pripravovaným
územným plánom obce, nakoľko uvedená lokalita bude v územnom pláne určená na rekreáciu
a oddych.
Hlasovali za: Martin Behan, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Dušan Gašpárek, Dana Kopačková,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
- p.

MM
'

p. Alena Dobrodejová, Mikušovce 319 požiadala v zastúpení p. Katrincovej a Ocelíkovej
o bližšie vysvetlenie odpovede na žiadosť o odpredaj nehnuteľností, na ktorom je v súčasnosti
zberný dvor obce. Pani Katrincová aj Ocelíková majú vážny záujem o kúpu nehnuteľnosti, ktorá v

minulosti patrila ich predkom a finančné prostriedky na opätovné odkúpenie majú. Taktiež majú v
pláne vybudovať na mieste zberného dvora drevený zrub, ktorý by vyzeral oveľa lepšie ako
neporiadok, ktorý je na zbernom dvore.
—> starosta obce odpovedal, že obec naozaj nemá iný pozemok, na ktorom by mohol byť
zberný dvor a ztoho dôvodu nie je možné túto nehnuteľnosť žiadateľkám odpredať.
Zároveň starosta obce poznamenal, že ak p. Ocelíková a Katrincová budú mať nápad, kde
by mohla mať obec zberný dvor umiestnený, príp. by našli spôsob, aby boli obe strany
spokojné, kľudne môžu prísť na obecný úrad alebo predložiť návrh poslanom OZ.

'

p. poslanec Behan sa informoval u starostu obce ohľadom opravy oplotenia pomocného
trávnatého ihriska v hornej časti obce.

starosta obce odpovedal, že obec momentálne nemá pracovníkov, ktorí by ihrisko oplotili. Ak by
sa našli spomedzi hasičov dobrovoľníci, ktorí by ihrisko oplotili, obec uhradí všetky náklady stým
—+

sp0jene.

.

p. Alojz Kolek, Mikušovce 153 sa spýtal starostu obce, či by bolo možné pri zastávke SAD
hornej časti obce umiesniť lavičku.
starosta obce odpovedal, že lavička sa tam umiestní a pripevní.
Zároveň sa p. Kolek informoval, či a ako je možné vlastníkov a užívateľov záhumienok upozorniť
V

——+

na vykosenie pozemkov.
starosta obce odpovedal, že je to zákonom stanovená povinnosť vlastníkov a užívateľov pôdy 22-krát do roka pravidelne vykosiť pozemky a obec na to občanov upozorňuje každoročne
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
——+

K bodu ll/. - návrh na uznesenie. záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali Všetci poslanci podľa jednotlivých bodov.
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ušovce

Viktor Buček/
starosta obce

*RAD

Overovatelia:
Eva

Holbová.:.........Ž/..

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

Peter Meliška:

„..;

Zapísala: Mgr. Viera ášparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce,
v Mikušovciach, 18. júna 2015
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UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré sa uskutočnilo
18. júna 2015 o 17. hod. v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení č. 7 — 9/2015.
2. Individuálnu výročnú správu obce za r. 2014.
3. Informáciu o neschválení projektu na rozšírenie priestorov MŠ.
4. Informáciu o výsledku výberového konania a zvolení p. Ing. J akúbkovej za riaditeľku ZŠ s MŠ.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2014.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
7. Informáciu o úspešnej kontrole z PPA na projekty „Revitalizácia centrálnej zóny obce Mikušovce
- Park pri kaplnke“ a „Revitalizácia centrálnej zóny obce Mikušovce — Stred obce“.
8. Informáciu o sociálnej situácií p. Púčkovej.
9. Informáciu o priestupku za požitie alkoholu maloletých detí V BD č. 170.
10. Informáciu o zvýšení mzdy hlavnej kontrolórky obce od roku 2015 z dôvodu zvýšenia
priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
11. Informáciu o dlhodobých stratách vody na Združenom vodovode Mikušovce — Tuchyňa
a o nutnom odstránení poruchy.
12. Informáciu o rekonštrukcii miestneho rozhlasu.
13. Informáciu o postupe pri predkladaní a spracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
projekt na verejné osvetlenie.
14. Informáciu o dohode medzi p. Žilinčíkom a p. Bučkovou na nehnuteľnosť pri ich RD.
15. Informáciu o možnosti ťažiť drevo na Svitkovej.
16. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ p. Ing. Jozefa Temiaka.
1.

Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h v a P u j e

:

l. Zmenu programu verejného zasadnutia konaného 18.6.2015
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014
penzión.

——

2020 s vypustením bodu 2/3 -

3. Záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
4. Modernizáciu obecného rozhlasu.
5. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.
6. Žiadosť p. Jozefa Filipka, Mikušovce č. súp. 270 týkajúcu sa vybudovania záhradnej pivnice na
parcele KN „C“ 1164/10 v časti Lazček, ktorá sa nachádza mimo intravilánu obce Mikušovce.

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach u r č u j e

:

Plat starostu obce v zmysle 5 11, ods. 4, písm. 1), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových
podmienkach starostov a primátorov miest, V znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údaj ov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 5 4, ods. 1, bod 3 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, čo V podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšeného o 25% v zmysle 5 4, ods.
1.

V

2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach 0 d
1.

kl a (1 á :

Spracovanie územného plánu obce Mikušovce.
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Overovatelia:

%

Eva Holbová.: ........

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

.
Buček
Vlktor
starosta obce

_

Peter Meliška:

„%

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce,
v Mikušovciach, 18. júna 2015

