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Zápisnica

č.2/2013

z verejného zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2013
o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce

Prítomní: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr.,Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.

Ospravedlnení: Alexander Behanec, Marcel Gašpárek.
Overovatelia zápisnice: Alena Dobrodejová, Dušan Kopačka.

Zapisovateľ: Viera Gašparová.
Program:

Otvorenie zasadnutia OZ.
Kontrola plnenia uznesení 1 -7/2013.
Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2013.
4. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce a návrh na vyradenie majetku
k 31.12.2012.
5. VZN o schválení dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej školy, umeleckej
školy, diet a MŠ a školských zariadení zriadených na území obce Mikušovce
6. Rôzne.
\] . Diskusia.
8. Návrh na uznesenie, záver.
1.

2.
3.

K bodu 1/.
Starosta obce privítal všetkých prítomných & konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Peter Meliška, predseda
Peter Hrubčin, člen
Jana Mičeková, člen.
K bodu 2/.
Hlavná kontrolórka obce p. Matejičková previedla kontrolu plnenia uznesení č. 1-7/2013.
K bodu 3/.
Za neprítomnú ekonómku p. Pagáčovú predložila hlavná kontrolórka poslancom OZ úpravu
rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2013
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4/.
Hlavná kontrolórka taktiež za neprítomnú účtovníčku p. Pagáčovú prečítala správu o výsledku
inventarizácie majetku obce k 31.12.2012. Zároveň predniesla návrh na vyradenie majetku obce k
31.12.2012.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
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Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/.

;)

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so znením VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy žiaka ZŠ, umeleckej školy, dieťa MŠ a školských zariadení zriadených na území obce
Mikušovce.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6/. - rôzne:

.

Žiadosť ZŠ
222,-€.

s

MŠ Mikušovce 16 o finančný príspevok na SŠZČ na I. polrok 2013 vo výške

Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

.

Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov Pomkrosh, Mikušovce č. 15 o dlhodobý prenájom
parkoviska /príloha/ . Žiadosť v znení ako bola podaná, hlavne časť týkajúca sa protihodnoty
za prenájom nie je akceptovateľná a v tomto znení ju poslanci OZ zamietajú. Ak majú
členovia spoločenstva Pomkrosh záujem, môžu si prenajať celé parkovisko a platiť zaň
sumu, ktorá je porovnateľná s cenou za parkovné v podobných prenájmoch.
Poslanci OZ sa zhodli na tom, že parkovisko pri BD č. 15 je zatiaľ verejné.
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Melišká, Jana Mičeková.
O
Zdržal sa:

'
'

Starosta obce informoval prítomných, že projekty „Revitalizácia centrálnej zóny obce
Mikušovce — stred obce“ a „Revitalizácia centrálnej zóny — park pri kaplnke“ boli na MAS
Vršatec schválené.
Starosta obce informoval prítomných, že nebol schválený projekt cezhraničnej spolupráce
o prefinancovanie miestnych rozhlasov v našej obci.

'

Starosta obce informoval poslancov OZ, že RD č. súp. 95 bol vo veľmi zlom technickom
stave. Z dôvodu bezpečnosti a na základe búracieho povolenia stavebným úradom, bol RD
odstránený. Jeho majiteľom je Vladimír Behanec, ktorý nebol ochotný na svoje náklady RD
odstrániť. Splnomocňujú a zároveň poverujú starostu obce na jednanie 5 p. Behancom
o vyrovnaní pohľadávky za zbúranie.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

'

Starosta obce informoval prítomných, že na plasty má obec nového odberateľa, namiesto

Marius Pedersen bude od mesiaca apríl spoločnosť J teko (zastúpená Jurajom Zentálom),
ktorá si po obci sama naplnené plastové vrecia zozbiera, bezodplatne odvezie a dodá vrecia,
ktoré budú žltej farby.

'
\.

Starosta obce oboznámil prítomných, že bude potrebné maľovať zasadaciu miestnosť na
poschodí a hľadajú sa dobrovoľníci.

1.

'

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby si určili termíny verejných zastupiteľstiev na rok
2013. Schválené boli termíny: 9.4., 6.6., 5.9., 5.12.2013.
Hlasovali za: Alena Dobrodejová, Michal Eliaš JUDr., Peter Hrubčin, Dušan Kopačka,
Dana Kopačková, Peter Meliška, Jana Mičeková.
Hlasovali proti: 0
Zdržal sa: 0

'

Predsedkyňa kultúrnej komisie p. Dana Kopačková informovala prítomných, že hodová
tanečná zábava v lete nebude. Je zabezpečená kapela Fanatik na 26.10.2013.

'

Z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2012 na SOS,-€
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach určuje v zmysle 5 11, ods. 4, písm. i), zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/ 1994 Z. z. o právnom
postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat
starostovi obce Mikušovce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa & 4, ods. 1, bod 3, zákona
č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo V podmienkach obce
je 1,98 násobok, zvýšený 0
25% v zmysle & 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Hrubá mzda
starostu obce od 1.1.2013 bude 1993,-€.

K bodu 7/.- diskusia:

'

Poslankyňa A. Dobrodejová sa informovala prečo nebola na tanečnej zábave, ktorú poriadal
DHZ Mikušovce zabezpečená ochranka a tak došlo k násiliu. _» Starosta obce odpovedal, že
usporiadatelia nezabezpečili platenú ochranku. TZ poriadajú mladí členovia, ktorí nemajú
dostatok skúseností s organizáciou TZ a zanedbali zabezpečenie ochranky. Ďalej starosta
obce oboznámil prítomných, že TZ v našej obci nebudú povolené.
Pani Vršatová, č.d. 36 vyjadrila nespokojnosť o verejným osvetlením a rozhlasom, sú v zlom
stave.
Starosta obce odpovedal, že v blízkej dobe príde do obce pán Šišovský, ktorý
——>

závady odstráni.

K bodu 8/. - návrh na uznesenie, záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali Všetci prítomní poslanci.
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Starosta obce

Alena Dobrodejová:
Dušan Kopačka:
.
,
Zapísala: Viera Gašparová, pracovníčka OcU Mikušovce
V Mikušovciach, 9. apríla 2013
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z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo apríla
o 16. hod. v KD na 1. poschodí
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach:

Schvaľuje:
a) Rozpočet zš

8/2013

s MŠ k 31.3.2013.

9/2013
b) Vyradenie majetku obce k 31.12.2012.
10/2013

0)

MŠ
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZŠ, umeleckej školy, dieťa
a školských zariadení zriadených na území obce Mikušovce.
11/2013

(1)

.
Finančný príspevok na SSZČ na I. polrok 2013 vo výške 222,— €.

12/2013
6) Termíny verejných zasadnutí: 9.4., 6.6., 5.9., 5.12.2013.
13/2013

Obecné
Í) Z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2012 na SOS,-€
Zb. o
369/1990
č.
zastupiteľstvo V Mikušovciach určuje V zmysle 5 11, ods. 4, písm. i), zákona
obecnom zriadení, V znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. 0 právnom
postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat
starostovi obce Mikušovce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca V NH vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa & 4, ods. 1, bod 3, zákona
č. 253/1994 Z. z. V znení neskorších predpisov, čo V podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšeného
mzda
0 25% V zmysle % 4, ods. 2 zákona č. 253/ 1994 Z. z. V znení neskorších predpisov. Hrubá
starostu obce od 1.1.2013 bude 1993,-€.

Berie na vedomie:
g) Kontrolu plnenia uznesení

14/2013
č. 1-7/2013.

15/2013

h) Správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2012.
Zamieta

:

16/2013
i) Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov Pomkrosh v znení ako bola podaná o dlhodobý prenájom
parkoviska a navrhuje prenajať si cele' parkovisko pri BD č. 15 & platiť zaň sumu, ktorá je
porovnateľná s cenou za parkovné V podobných prenájmoch. Parkovisko vo vlastníctve obce pri

bytovom dome č. 15 zostáva zatiaľ verejné.

Poveruje:

17/2013
15
j) Starostu obce jednať ohľadom odstráneného RD č. 95 a parcely KN“E“ c.
p. Vladimírom Behancom.

Overovatelia:
Alena Dobrodejová:
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Dušan Kopačka:

Zapísala: Viera Gašparová, pracovníčka OcU Mikušovce
V Mikušovciach, 9. apríla 2013
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