Zápisnica č. 1/2018

z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 07.02.2018 o 16.00 hod. V KD
na I. poschodí

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

Mgr. Ivan Matejička,

_

Ospravedlnení: Ján Jagrik.
Overovatelia zápisnice: Eva Holbová, Martin Behan.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:
Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Prerokovanie výšky pásiem na nákup potravín do ZŠ s MŠ Mikušovce 16.
Rozpočtové opatrenie č. 4 úprava rozpočtu obce k 31.12.2017.
Prerokovanie výšky ceny za teplo a teplú vodu na bytových domoch č. 170
a 171.
Informácia o schválení dotácie na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice.
Informácia o stratégií MAS Vršatec.
Rôzne.
Diskusia.
10. Návrh na uznesenie, záver.
1.

——

9909.0MUWĎPJP

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: Peter
Meliška, predseda
Peter Hrubčin, člen.

K bodu 2/.
Starosta obce prečítal kontrolu plnenia uznesení č. 15 — 16/2017.

K bodu 3/.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou ZŠ s MŠ Mikušovce
o schválenie výšky
finančných pásiem na nákup potravín od 01.03.2018. Svoju žiadosť
odôvodňujú zvýšenými
režijnými nákladmi na vydané jedlá a pokrmy. Poslanci OZ žiadosť jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter
Hrubčin, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O

K bodu 4/.
Starosta obce oboznámil prítomných s úpravou rozpočtu obce k 31.12.2017 — Rozpočtové
opatrenie č. 4/2017. Rozpočet obce bolo potrebné upraviť z dôvodu zvýšených výdavkov na DHZ,
TJ, kultúrny dom, obecný vodovod, verejné osvetlenie.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/.
Starosta obce informoval prítomných, že je potrebné určiť cenu za teplo a ohrev teplej vody na
obecných bytovkách č. 170 a 171, pre účely vyúčtovania nákladov na bývanie za rok 2017 podľa
skutočných nákladov na výrobu tepla.
Starosta obce navrhuje určiť ceny nasledovne:
BD č. 170:
Cena za výrobu 1GJ = 18,9524 €
Náklady na vykurovanie za jednotlivých odberateľov (byty) bude stanovený ako pomer
vykurovanej plochy bytu k celkovej výmere vykurovanej plochy obytného domu.
Cena teplej vody tvorí 0,1 celkových nákladov na výrobu teplej vody - t.j. pevná časť, ktorá
odobratého
sa rozpočítava rovnomerne na všetkých 19 bytov bytového domu bez rozdielu
množstva, nakoľko sa teplá voda pripravuje pre všetkých bez rozdielu, či je práve odoberaná.
0,9 celkových nákladov na výrobu teplej vody — pohyblivá časť, ktorá sa prepočítava podľa
skutočne odobratého množstva vody.
- BD č. 171:
Cena za výrobu GJ = 18,3291
Náklady na vykurovanie za jednotlivých odberateľov (byty) bude stanovený ako pomer
vykurovanej plochy bytu k celkovej výmere vykurovanej plochy obytného domu.
Cena teplej vody tvorí 0,1 celkových nákladov na výrobu teplej vody — t.j. pevná časť, ktorá
odobratého
sa rozpočítava rovnomerne na všetkých 19 bytov bytového domu bez rozdielu
či
množstva, nakoľko sa teplá voda pripravuje pre všetkých bez rozdielu, je práve odoberaná.
0,9 celkových nákladov na výrobu teplej vody - pohyblivá časť, ktorá sa prepočítava podľa
skutočne odobratého množstva vody.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
—

K bodu 6/.
Starosta obce informoval poslancov OZ o schválení dotácie z Ministerstva vnútra SR na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Dotácia činí 23 932,35 € a obec ju môže využiť najmä na
že z rozpočtu
výmenu stavebných otvorov (okná, dvere), plynové vykurovanie. Je pravdepodobné,
urobiť
obce by sa vybudovala žumpa a wc. Najskôr však musí projektant spracovať projekt,
výdavky
rozpočet a potom sa uskutoční výberové konanie na dodávateľa prác. Predpokladané
celkovej rekonštrukcie sú približne 40 000,-€.

K bodu 7/.
Starosta obce oboznámil prítomných, že 6.2.2018 sa zúčastnil výboru aj valného zhromaždenia
MAS Vršatec. MAS Vršatec bola schválená riadiacim orgánom podobne ako ďalších 70 MAS V
Slovenskej republike. Na valnom zhromaždení boli starostom obce podané informácie o možnom
budúcom čerpaní fin. prostriedkov na rôzne projekty najmä pre FO a PO: na ubytovacie zariadenia,
žiadateľov hospodáriacich s lesmi, nákup strojov a zariadení. Obce budú môcť čerpať dotácie na
rozvoj turistickej infraštruktúry, múzejné zariadenia, obnova objektov — rekonštrukcia KD,
reklamné tabule, náučné chodníky, značenie chodníkov, vyhliadková veža, infraštruktúra
vzdelávania (kurzy).
Starosta obce taktiež uviedol, že je potrebné schváliť členské na r. 2018 pre MAS Vršatec.
MAS Vršatec navrhla 1,-€ na obyvateľa, pre našu obec to znamená 1 027,-€. Poslanci uvedený
návrh jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8.[ - rôzne:

.

starosta obce uviedol, že výstavba rodinných domov V dolnej časti obce „Sen Mikušovce“ je
V štádiu vydania územného rozhodnutia, plynie lS-dňová lehota na odvolanie. Na obecnom
úrade bola podaná pripomienka, aby bola výška oplotenia min. 1,5 _ 1,8 m. Po vyznačení
právoplatnosti územného rozhodnutia bude firma Promafond, s. r. o. žiadať obec o stavebné
povolenie.

.

Starosta obce informoval prítomných o zlej sociálnej situácií u rod. Jáňovej, trvale bytom
Mikušovce č. súp. 54. Pán Ján J áňa je ležiaci človek, ktorý sa nedokáže postarať sám o seba.
Starostlivosť mu donedávna poskytoval syn Peter, ktorý z dôvodu svojho zlého zdravotného
stavu túto úlohu prestal zvládať. Odmietol protialkoholické liečenie a po návrate z
nemocnice zostal v rod. dome sám, nedokáže sa o seba postarať. Pán Jáňa bol umiestnený
do sociálneho zariadenia v Hornej Marikovej, čo bolo na okolí jediné zariadenie, kde sa
mohol p. Jáňa umiestniť. Mesačná platba je vo výške 500,-€ + výdavky na lieky a
hygienické potreby (max. SO,—€ na mesiac). Obec ručí soc. zariadeniu za to, že platby budú
riadne a včas uhradené. Pán Ján Jáňa má starobný dôchodok vo výške 394,-€, t. zn. že
sociálnemu zariadeniu Panda bude fin. prostriedky potrebné doplácať. Tento rozdiel bude
doplácať obec s tým, že ho bude faktúrovať 5 deťom pána J áňu (dcéra Helena je umiestnená
taktiež V soc. zariadení v Slavnici — príjem nemá a Peter Jáňa čerpá len dávku v hmotnej
núdzi — približne 90,-€/mesiac). Poslanci OZ poverujú starostu obce vymáhať rozdiel
vzniknutý za starostlivosť p. Jáňu v soc. zariadení od jeho piatich detí.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr. Ivan
Matejíčka„ Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

starosta obce oznámil poslancom OZ, že 08.02.2018 o 15.00 hod. sa uskutoční v KD na 1.
poschodí privítanie detí do života — nar. v r. 2017. Zároveň prítomných pozval na toto
posedenie.

.

Starosta obce vyzval poslancov OZ stanoviť kalendár verejných zasadnutí konaných v r.
2018. Keďže presne nevedia, aké smeny im vychádzajú na jednotlivé dni, v priebehu týždňa
nahlásia na obecný úrad týždne, ktoré im vyhovujú a podľa toho sa stanovia termíny.

.

Poslankyňa p. Eva Holbová ako člen komisie pre kultúru a šport predložila termíny
kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočnia v r. 2018:
- 13.05. - deň matiek, 16.06. - deň detí a otcov, 05.07. alebo 08.07. - svätá omša pri kaplnke,
29.07. - hodová svätá omša, 18.08. - súťaž vo varení guláša, 17.11.- oldies party, 06.12.mikuláš + adventné stretnutia.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr. Ivan
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

Starosta obce informoval prítomných o možnosti uzatvoriť zmluvu s odberateľom starých
nábytkov. Ide o firmu Brantner Altgas, s. r. o. z Dubnice n/V, ktorá sa zaoberá spracovaním
chemicky ošetrovaného dreva. Obec by však musela odovzdávať tieto nábytky bez skla,
kovov a taktiež by sme za to museli platiť. Poslanci OZ sa vyjadrili, že táto zmluva sa nezdá
byť výhodná.

.

Starosta obce uviedol, že p. Anna Mončeková, kronikárka obce, odovzdala na obecnom
úrade kroniku, do ktorej napísala schválený zápis za r. 2016. Je potrebné schváliť jej za to
finančnú odmenu. Poslanci OZ sa zhodli, že za vykonanú prácu za r. 2016 bude kronikárke
obce vyplatená odmena vo výške 10,—€/ 1 zápis strany (čistá mzda).
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Peter Hrubčin, Mgr. Ivan
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9.1
-

-

diskusia:

v dikusií nebol podaný žiadny diskusný príspevok.

K bodu 10/. - návrh na uznesenie, záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci OZ podľa jednotlivých bodov.
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, v Mikušovciach, 07.02.2018

U ZNE S EN IE

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 07.02.2018 o 16.30 hod. v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení č. 15 — 16/2017.
2. Informáciu o schválení dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
3. Informáciu o schválení MAS Vršatec a možných dotáciách z MAS Vršatec.
4. Informáciu o územnom konaní „Sen Mikušovce“.
5. Informáciu o zlej sociálnej situácií u rod. Jáňovej.
6. Informáciu o posedení s rodičmi detí nar. V r. 2017.
7. Informáciu o ponuke zmluvy na spracovanie chemicky ošetreného dreva - firma Brantner Altgas,
s. r. o., Dubnica n/V.
1.

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h v a P u j e :
1. Žiadosť o schválenie výšky finančných pásiem na nákup potravín V ZŠ s MŠ.
2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017.
3. Výpočet nákladov na prevádzku kotolní na BD č. 170 V surne 18,9524 €/1GJ
av BD č. 171 V sume 18,3291 /1GJ.
4. Členské MAS Vršatec na r. 2018 V sume l 027,-€ (l,-€ na obyvateľa obce).
5. Dohodu medzi Obcou Mikušovce a Panda n.o. Horná Mariková za účelom umiestnenia p. Jána
Jáňu do sociálneho zariadenia.
6. Kalendár kultúrnych podujatí konaných V r. 2018.
7. Finančnú odmenu za výkon kronikára obce za r. 2016 vo Výške 10,-€ čistá mzda/ 1 strana.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach p 0 V e r u j e :
1. Starostu obce vymáhať všetky výdavky za sociálnu službu, presahujúce starobný dôchodok n.
Jána Jáňu, od jeho deti.
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce, V Mikušovciach, 07.02.2018
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