Zápisnica č. 4/2019
z mimoriadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 02.05.2019 o 16.00 hod. v kancelárií starostky obce
Prítomní: Eva Holbová, Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor,
Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová.

Neprítomní: Viktor Buček, Andrea Tomanová.
Ďalej boli prítomní: Alena Dobrodejová.
Zapisovateľ: Jana Pagáčová.

PROGRAM:

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti.
VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
Navýšenie pokladničného limitu v pokladni obce.
Rôzne.
. Diskusia.
10. Interpelácia poslancov.
,11 .Ukončenie zasadnutia.
“DPOHPMUHPPJPÚ'

K bodu l/.
Starostka obce p. Holbová privítala všetkých prítomných a konštatovala, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2/.
Starostka obce prečítala prítomným program zasadnutia a poslanci OZ ho jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/.
Starostka obce p. Holbová do návrhovej komisie menovala: Dušan Gregor, predseda
Ján Jagrik, člen.
Dušan
Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek,
Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce ďalej navrhla overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Jana Šedová a Dušan Gašpárek.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 4/.
Starostka obce p. Holbová vykonala kontrolu plnenia uznesení č. 4/2019, č. 5/2019 a č. 6/2019 zo
dňa 28.03.2019.

K bodu 5/.
Hlavná kontrolórka obce p. Dobrodejová predložila prítomným správu hlavného kontrolóra z
kontrolnej činnosti č. 1/2019, ktorá bola zameraná na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce za r. 2018.
Kontrolovaným subjektami boli: Telovýchovná jednota Družstevník Mikušovce a Dobrovoľný hasičský
zbor obce Mikušovce. Správa z kontrolnej činnosti je po vyžiadaní k dispozícií k nahliadnutiu na
obecnom úrade.

K bodu 6/.
Starostka obce p. Holbová predložila poslancom OZ návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce. Poslanci OZ toto VZN jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik,
Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/.
Starostka obce informovala poslancov OZ, že pokladničný limit pokladne obecného úrade v našej
obci bol stanovený uznesením č. 1/2009 zo dňa 05.02.2009 na sumu 1500,€. Navrhla poslancom OZ
túto sumu upraviť na 3000,-€, s čím poslanci OZ jednohlasne súhlasili.
Hlasovali za: Alexander Behanec, Dušan Gašpárek, Dušan Gregor, Peter Hrubčin, Ján J agrik,
Martina Poláčková, Ing. Jana Šedová.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8/. - rôzne:
žiadosť od Združenia kresťanských seniorov v Pruskom o finančný príspevok pre icn klub. Poslanci
OZ sa zhodli, že nakoľko nie sú v žiadosti uvedené bližšie informácie (menný zoznam členov z našej
obce), táto žiadosť bude prejednávaná na verejnom zasadnutí dňa 20.06.2019.
—

- žiadosť p. Székelyho, vlastníka pozemku KNC 1186/10 v obci Mikušovce, o vyjadrenie k možnosti
uloženia elektrického kábla
Poslanci OZ sa so starostkou obce zhodli, aby sa spojila 5 p. Klúčarom, ktorý realizuje v našej obci
verejné osvetlenie a elektrický kábel sa môže osadiť na jednom mieste spolu so stĺpom na verejné
osvetlenie.

K bodu 9/. - diskusia:

.

starostka obce p. Holbová poďakovala tým poslancom OZ, ktorí sa zúčastnili brigády dňa
27.04.2019 na búracích prácach rod. domu č. 63 v našej obci.
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ďalej uviedla, že v blízkej dobe sa budú na nájomných bytovkách č. 170 a 171 vymieňať
ríny,
lebo sú veľmi poškodené.
taktiež dodala, že čistenie rieky pracovníkmi Povodia Váhu zostalo v
našej obci nedokončené a
pokračovať sa bude na jeseň 2019.
starostka obce informovala prítomných, že obec musí zakúpiť kontajner
na drobný stavebný
odpad.

K bodu 10/. - interpelácie poslancov OZ:

.
0

o

p. Ing. Šedová sa informovala o objednávke nábytku do kancelárií, ktoré sa majú zakúpiť počas
roka
p. Behanec sa spýtal starostky obce na pozemkové úpravy — informoval sa na katastrálnom
úrade — pre niekoho to bude prínosom a pre niekoho nie —+ starostka obce
odpovedala, že spol.
Tekdan nám bude riešiť pozemkové úpravy a o pozemkových úpravách
sa má informovať v júni
2019
p. Hrubčin sa informoval na rod. dom p. Bioleka, ktorý mal pôvodne žiadosť na napojenie na
ČOV len počas víkendov
starostka obce uviedla, že p. Biolek si dá novú žiadosť a za stočné
bude uhrádzať poplatok
starostka obce informovala prítomných, že komunikovala s Ing. Lovíškom
a z dôvodu úniku
p.
vody, sa bude opravovať potrubie, pravdepodobne budeme musieť vykopať nový vrt
- p. Behanec odpovedal, že by bolo vhodné riešiť problematiku zadržiavania
vody
p. Gregor sa spýtal starostky obce, kedy budú rozdané kompostery? Starostka obce odpovedala,
že pravdepodobne 15.05.2019, pričom ich je zatiaľ 265 ks, občania ich budú mať 5 rokov.
——>

.
0

K bodu ll/. - ukončenie zasadnutia.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie ukončila.
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Eva Holbová
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Jana Šedová:

„ma.; ....................

Dušan Gašpárek: ..

Zapísala: Jana Pagáčová, v Mikušovciach dňa 02.05.20] 9

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

UZNE SEN1E

obce Mikušovce,
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce
ktoré sa uskutočnilo 02.05.2019 o 16.00 hod. v kancelárii starostky
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach
1.

2.
3.
4.
5.

5
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h v a l' u j e

:

dňa 02.05.2019.
Program mimoriadneho zasadnutia konaného
Členov návrhovej komisie V zložení: Dušan Gregor a Ján Jagrik.
Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Jana Šedová, Dušan Gašpárek.
dotácie z rozpočtu obce.
VZN č. 2/2019 obce Mikušovce o podmienkach poskytovania
úradu na 3000,-€.
Navýšenie finančného limitu v pokladni obecného
Uznesenie č. 8/2019

Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach b e r i e

na ved0mie

:

č. 6/2019.
Kontrolu plnenia uznesení č. 4/2019, č. 5/2019 a
1/2019.
č.
2. Správu hlavného kontrolóra obce Mikušovce
Pruskom o finančný príspevok.
3. Žiadosť Združenia kresťanských seniorov V
možnosti
uloženie el. kábla.
4. Ziadosť p. Ján Székelyho o vyjadrenie k
1.
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Eva Holbová
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Jana Sedová:

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

Dušan Gašpárek:

dňa 02.05.2019
Zapísala: Jana Pagáčová, v Mikušovciach

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

