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z mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 7. augusta 2014
o 16,00 hod. v kancelárii starostu obce

Prítomní: Michal Eliaš JUDr., Dana Kopačková, Dušan Kopačka, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Ospravedlnení: Alexander Behanec, Alena Dobrodejová, Peter Hrubčin, Rudolf Šedo.
Overovatelia zápisnice: Michal Eliaš JUDr., Dana Kopačková.

Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3.

Určenie počtu poslancov na nasledovné volebné obdobie.

4. Určenie pracovného úväzku starostu obce na nasledovné volebné obdobie.
5. Určenie podmienok pre predvolebnú kampaň vo voľbách do orgánov samosprávy

miest a obcí v r. 2014.

6. Informácia o upozornení prokurátora na odstránenie nečinnosti s doposiaľ neprijatým
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
7. Diskusia.
8. 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: Peter Meliška, predseda
Dušan Kopačka, člen
Jana Mičeková, člen.

K bodu 2/.

Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 3 l-40/2014.

K bodu 3/.

Starosta obce informoval prítorrmých poslancov, že je potrebné schváliť počet poslancov
k nadchádzajúcim voľbám do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014.
Poslanci OZ schválili počet poslancov 7 vo volebnom obvode obce Mikušovce.
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr., Dana Kopačková, Dušan Kopačka, Peter Meliška,
Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0.

K bodu 4/.

Starosta obce informoval prítomných o schválení pracovného úväzku starostu obce na
nasledovné volebné obdobie. Poslanci OZ schválili plný úväzok starostu obce.
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr., Dana Kopačková, Dušan Kopačka, Peter Meliška,
Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O.

K bodu Sl.

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že je potrebné vymedziť priestory na vyvesovanie
volebných plagátov, hlásenie volebných spotov v miestnom rozhlase, prenájom miestností na
volebný míting atď. Poslanci OZ schválili nasledovné:
- vyvesovanie volebných plagátov a materiálov bude možné vo vitrínach pri zástavke v strednej
časti obce a na nástenke vo vestibule kultúrneho domu bezplatne,
- volebný prejav v miestnom rozhlase pre kandidáta na poslanca v čase 5 min.,
- volebný prejav v miestnom rozhlase pre kandidáta na starostu obce v čase 15 min.,
volebný prejav v miestnom rozhlase pre politickú stranu V čase 15 min. (prejav bude taktiež
bezplatný),
- v prípade organizovania spoločného predvolebného mítingu, bude prenájom KD bezplatný;
v prípade jednotlivých mítingov bude prenájom KD spoplatnený podľa prijatého VZN č. 2/2012.
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K bodu 6/.

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o upozornení prokurátora na odstránenie nečinnosti
doposiaľ neprij atým VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Poslanci OZ
doporučujú starostovi obce do nasledujúceho zasadnutia spracovať návrh tohto VZN.
Hlasovali za: Michal Eliaš JUDr., Dana Kopačková, Dušan Kopačka, Peter Meliška,
Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0.
.
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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.
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starosta obce
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Dana Kopačková:
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, V Mikušovciach, 7. augusta 2014

UZNESENIE
mimoriadneho
z
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
7. augusta 2014 o 16,00 hod. v kancelárii starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach:

Berie na vedomie:

41/2014

a) Kontrolu plnenia uznesení č. 31-40/2014.

42/2014

b) Upozornenie prokurátora na odstránenie nečinnosti s doposiaľ neprijatým VZN
o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní

obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
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h v a ľ uj e

:

43/2014

a) 7 poslancov na nasledovné volebné obdobie 2014-2018 vo volebnom obvode obce Mikušovce.

44/2014

b) Plný úväzok starostu obce Mikušovce na nasledovné volebné obdobie 2014—2018.
0)

45/2014
Podmienky pre nájom priestorov, vyvesovanie volebných plagátov a prejavy kandidátov
V miestnom rozhlase vo voľbách do orgánov
samosprávy miest a obcí v r. 2014.

0dporúča

:

46/2014

a) Spracovať do nasledujúceho zasadnutia VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych
'

podmienok.

Viktor Buček
starosta obce
Overovatelia:
JUDr.

M1chalEhaš:.....M.

..........

Dana Kopačková:

Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 7. augusta 2014

