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Zápisnica č. 6/2015

z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 24.septembra 2015 o 16. hod. v KD na 1. poschodí

Prítomní: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.

Ospravedlnení: Eva Holbová.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ivan Matejička, Dana Kopačková.
Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:

PO.“?PHĎPJPT“

Otvorenie zasadnutia OZ.
Kontrola plnenia uznesení č. 10 — 17/2015.
Správa o hospodárení obce za I. polrok 2015.
Úprava rozpočtu obce k 30.06.2015.
Návrh VZN podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie, záver.

K bodu 1/.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpólovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Peter Meliška, predseda
Martin Behan, člen.

K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka p. Matejička previedla kontrolu uznesení č. 10-17/2015.
_K

bodu 3/.
Ekonómka obce

p. Pagáčová prečítala prítomným Správu o hospodárení obce za I. polrok 2015.

K bodu 4/.
Pani Pagáčová ďalej predniesla poslancom OZ úpravu rozpočtu obce k 30.06.2015 —
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015.

K bodu Sl.
Starosta obce predložil prítomným návrh VZN podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní — školský zákon. Tento poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Mgr.Ivan
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/ - rôzne:
starosta obce informoval prítomných o finančnej neschopnosti p. Ľubomíra Matejičku, nájomcu
bytu č. 170/13 splácať nájomné za byt a stým súvisiace poplatky, pričom nedoplatok už pretrváva
dlhšiu dobu (približne rok). Na nedoplatok bol upozornený aj v r. 2014. V súčasnosti p. Matejička
dlhuje na poplatkoch spojených s užívaním bytu cca 2 000,-€. Za rok 2015 neuhradil ani jeden
nájom.
V prípade, že p. Matejička do 30.09.2015 neuhradí dlžnú sumu, starosta obce navrhuje nedoplatok
vymáhať súdnou cestou.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Mgr.Ivan
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
—

- starosta obce oboznámil prítomných o sociálnej situácii p. Márii Púčkovej — zatiaľ nie je iná
možnosť ako ju dočasne ubytovať v jednej miestnosti v priestoroch KD, nakoľko sociálna
poisťovňa doposiaľ nerozhodla o určení výšky invalidného dôchodku. P. Púčková sa stravuje
v školskej jedálni, jej syn Stanislav prisľúbil, že poplatok za stravu uhradí.

starosta obce informoval prítomných, že nakoľko p. Ing. Jozef Temiak odstúpil z funkcie člena
poslanca OZ, je potrebné doplniť namiesto neho člena do Rady školy. Starosta obce navrhuje
p. Stanislavu Matějkovú, trvale bytom Mikušovce č. súp. 272.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Mgr.Ivan
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
—

Zároveň týmto starosta obce navrhuje delegovať p. Mgr. Ivana Matejičku, poslanca OZ, trvale
bytom Mikušovce 205, do nasledovných komisii:
* komisia
pre prideľovanie nájomných bytov:
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Mgr.Ivan
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
* komisia
pre kultúru a šport:
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin, Dana Kopačková, Mgr.Ivan
Matejička, Peter Meliška.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: O
'

—starosta obce

informoval poslancov OZ o rekonštrukcii cesty III. triedy, ktorá sa pravdepodobne
do
uskutoční konca roku 2015 a týka našej doliny — bude opravená časť cesty od Tuchyne po Zdroj
vody a v hornej časti obce od č. d. 88 po č.súp. 81.
- starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti, ktorú podala obec na Okresný úrad Trenčín za
účelom pozemkových úprav. Nej de o jednoduchú záležitosť, je potrebné zistiť do 9.10.2015 záujem
zo strany vlastníkov pozemkov, nutných je 60%, aby sa mohli tieto úpravy v našej obci uskutočniť.
Informácie o uvedenej záležitosti budú zverejnené na tabuli pri zastávke v strednej časti obce, V
miestnom rozhlase ako aj na webovej stránke obce. Starosta obce týmto žiada poslancov 0 šírenie
informácie medzi ostatnými občanmi.

- starosta obce informoval prítomných o spracovaní leteckých snímok našej obce,
fotky dal taktiež
k nahliadnutiu. Fotky budú použité na výrobu reklamných materiálov o obci.

starosta obce oboznámil prítomných o ďalšej poruche na združenom vodovode. Uskutočnilo sa
stretnutie na miestnom obecnom úrade so starostkou obce Tuchyňa ako aj s konateľom spoločnosti
Ekologické stavby. Je potrebné nájsť riešenie na zamedzenie úniku vody ako aj predísť častým a
nákladným poruchám na vodovode.
—

hlavná kontrolórka obce p. Miriam Matej íčková predniesla poslancom OZ smernicu —
Zásady
podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. 2.
-

K bodu 7.- diskusia:
*

p. posl. Kopačková navrhuje umiestniť tabuľu V strednej časti obce na vylepovanie plagátov,
pretože sú lepené po stlpoch,
starosta obce odpovedal, že je to dobrý nápad a tabuľa sa v blízkej dobe zakúpi.
—

*

p. posl. Behan navrhol umiestniť pri RD č. 336 dopravnú značku — zrkadlo z dôvodu zlej
viditeľnosti v zákrute a riziku vzniku nebezpečenstva,
- starosta obce odpovedal, že zrkadlo bude umiestnené, len je potrebné vybrať správne miesto
a
vybaviť potrebné povolenia.
*

p. Alojz Kolek, Mikušovce č. súp. 153 sa spýtal, čo je potrebné spraviť pre to, aby autobusy
zastavovali aj v hornej časti obce pri RD č. 54?
- starosta obce odpovedal, že na toto miesto sa už niekoľkokrát informoval a bude
sa dopytovať
o možnosti zastávky autobusov z Červeného Kameňa smerom do Tuchyne, pretože niektoré
autobusy tam stoja a niektoré nie. Z dôvodu neprehľadného úseku autobusy smerom z Tuchyne do
Č. Kameňa pri RD č. 54 zastavovať nemôžu.
*

manželka p. Dušana Kopačku — p. Kopačková V jeho zastúpení z dôvodu PN, informovala
prítomných o vzdaní sa funkcie kronikára od 01.01.2016.

K bodu 8/. - návrh na uznesenie záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali Všetci poslanci podľa jednotlivých bodov.
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcU Mikušovce,
v Mikušovciach, 24. septembra 2015

UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce, ktoré sa uskutočnilo
24. septembra 2015 o 16. hod. v KD na I. poschodí
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:
1.

Kontrolu plnenia uznesení č. 10-17/2015.

2. Správu o hospodárení obce za I. polrok 2015.
3. Informáciu o vysokom nedoplatku na náj omnom byte — p. Matejička, nájomca bytu č. 170/13.
4. Informáciu o sociálnej situácii p. Márie Púčkovej.
5. Informáciu o rekonštrukcii cesty III. triedy medzi obcami Tuchyňa, Mikušovce a Č. Kameň.
6. Informáciu o zámere Okresného úradu Trenčín realizovať v k. ú. Mikušovce pri Pruskom

pozemkové úpravy.
7.

Informáciu o poruchách na Združenom vodovode Mikušovce — Tuchyňa.

8.

Vnútorný predpis — Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v
zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9. Návrh p. Alojza Koleka o umiestnenie zastávky SAD pri RD č. súp. 54.
10.

Vzdanie sa funkcie kronikára — p. Dušan Kopačka, trvale bytom Mikušovce 201 od 01.01.2016.
Uznesenie č. 19/2015

Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciac s c h v a
1.

P

uj e

:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015.

2. VZN Obce Mikušovce č. 2/2015 podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení

neskorších predpisov

——

školský zákon.

3. Výzvu p. Matejičkovi, náj omcovi bytu č. 170/13, na úhradu pohľadávky voči Obci Mikušovce do

30.09.2015, v prípade neuhradenia bude pohľadávka odstúpená súdnemu exekútorovi.
4. Pani Stanislavu Matějkovú, trvale bytom Mikušovce č. súp. 272 za člena do Rady školy.
5. Pána Mgr. Ivana Matejičku ako člena do komisie pre prideľovanie nájomných bytov.
6. Pána Mgr. Ivana Matejičku ako člena do komisie pre kultúru a šport.

Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach d e kl a r u j e :
l. Záujem Obce Mikušovce o pozemkové úpravy vykonané Okresným úradom

Trenčín, odbor

PLO, v k. ú. Mikušovce pri Pruskom.
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, pracovníčka OcÚ Mikušovce,
v Mikušovciach, 24. septembra 2015
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