Zápisnica č. 7/2018
z verejného zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 25.10.2018 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí
Prítomní: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.

Ospravedlnení: Peter Hrubčin.
Overovatelia zápisnice: Eva Holbová, Ján J agrik.

Zapisovateľ: Mgr. Viera Gašparová.
Program:
Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení č. 10 a 11 zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.08.2018.
3. Kontrola plnenia uznesení č. 12 zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.09.2018.
4. Prerokovanie navýšenia rozpočtu ZŠ s MŠ Mikušovce na materskú školu z dôvodu zvýšenia
počtu pedagogických zamestnancov.
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018.
6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
7. Schválenie POH do r. 2020.
8. Návrh zloženia inventarizačných komisií.
9. Informácia o výberovom konaní na dodávateľa pozemkových
úprav v obci Mikušovce a
výške príspevku na ich realizáciu.
10. Prerokovanie správy audítorky o vykonanom audite obce za r. 2017.
11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk. r. 2017/2018.
12. Rôzne — prejednanie podnetu ohľadom parcely KNC 325/5.
] 3. Diskusia.
14. Návrh na uznesenie, záver.
1.

Pani poslankyňa Eva Holbová navrhla ostatným poslancom OZ zmenu programu z dôvodu
prerokovania podnetu ohľadom parcely KNC 325/5 v dolnej časti obce. Poslanci OZ zmenu
programu jednoznačne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.

K bodu ll.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Martin Behan, predseda
Mgr. Ivan Matejička, člen.

K bodu 2/.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku p. Matejičkovú, aby prečítala kontrolu plnenia uznesení
č. 10, 11/2018 zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.08.2018.

K bodu 3/.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku p. Matejičkovú, aby prečítala kontrolu plnenia
uznesenia č. 12/2018 zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.09.2018.

K bodu 4/.
Starosta obce oboznámil prítomných so situáciou ohľadom pozemku parc. č. KNC 325/5, ktorá
sa nachádza v dolnej časti obce pred rodinnými domami č. súp. 291 — 294 nasledovne:
- keďže pozemky nachádzajúce sa v hornej časti obce pred rodinnými domami č. súp. 108 — 114 aj
iné pozemky v intraviláne obce, neboli vysporiadané (vlastníkom bolo niekoľko rokov
späť
Povodie Váhu), obec za účelom vysporiadania ich získala do vlastníctva, aby ich previedla na
skutočných užívateľov. Boli to taktiež pozemky, ktoré niektorí užívatelia mali zahradené, tvorili
súčasť dvora alebo záhradky. Keď boli pozemky vo vlastníctve obce, starosta obce oslovil
užívateľov spomínaných nehnuteľností, aby zistil záujem a dali sa vyhotoviť kúpne zmluvy na tieto
pozemky. V marci 2018 si žiadosť 0 predaj pozemku parc. č. KNC 325/5 podal taktiež p. Peter
Fojtík, trvale bytom Mikušovce 171 s rodičmi Františkom a Ľudmilou, trvale bytom Mikušovce
293. Starosta obce najskôr návrhol 10,-€/ lmz, ako tomu bolo pri kúpe pozemku od p. Remišovej v
r. 2016, ale uvedená cena sa zdala byť poslancom OZ vysoká. Keď sa na riadnom zasadnutí
poslancov OZ určovala cena za 1m2 , schválila sa rovnaká pre všetkých kupujúcich 3,-€/ 1m2 .
Starosta obce následne ešte raz prečítal žiadosť p. Fojtíka 0 predaj nehnuteľnosti. Právnička
po
schválení vyhotovila zmluvy pre tých občanov, ktorí mali záujem o kúpu nehnuteľností. Kúpne
zmluvy boli všetkými zmluvnými stranami podpísané, overené a zapísané na Okresný úrad Ilava,
katastrálny odbor.
Ďalej starosta obce uviedol, že ho oslovil dňa 15.10.2018 p. Jozef Daňo, trvale bytom Mikušovce
292 so žiadosťou o stretnutie na obecnom úrade. Stretnutie sa uskutočnilo, p. Daňo spolu s
ostatnými účastníkmi stretnutia — p. Jánom Gašparom, trvale bytom Mikušovce 294, Dušanom
Gregorom, trvale bytom Mikušovce 343 a Andrejom Mončekom spolu s Rudolfom Mončekom,
obaja trvale bytom Mikušovce 291 sa informovali o pozemok KNC 325/5, nakoľko zistili, že
vlastníkom tejto nehnuteľnosti už nie je obec Mikušovce, ako tomu bolo doposiaľ, ale p. František
Fojtík s manželkou Ľudmilou F ojtíkovou, trvale bytom Mikušovce 293. Pán Daňo sa zaujímal, čo
sa s týmto pozemkom bude ďalej robiť, no tento rozhovor sa vtedy zvrtol na nekonštruktívnu
debatu. Starosta obce ďalej oboznámil prítomných o podmienkach, za ktorých boli obecné pozemky
predané užívateľom pozemkov. Zámer obce o predaji uvedených nehnuteľností bol podľa zákona
zverejnený ako na webovej stránke, tak aj na úradnej tabuli obce. Pán Daňo tvrdí, že sa stal podvod,
pretože oni o žiadnom predaji nevedeli, nikto za ním nebol ako aj to, že oni sa predsa starajú o
uvedenú nehnuteľnosť, kosia trávnik, obrezávajú konáre stromov atď. Starosta obce objasnil
situáciu a ďalej sa na zasadnutí spýtal p. Daňa, aký je jeho návrh ohľadom tohto pozemku?
Pán Daňo odpovedal, že žiada pozemok vrátiť obci tak, ako tomu bolo doposiaľ, on nepotrebuje
tento pozemok odkúpiť, no nesúhlasí s týmto predaj om.
Starosta obce dal ďalej slovo p. Andrejovi Mončekovi, trvale bytom 291 aby sa k tejto situácií
vyjadril: p. A. Monček tvrdil, že bol viackrát za starostom obce ohľadom uvedenej parcely za
účelom predaja. Starosta obce odpovedal, že klame. A.Monček tvrdil, že je pravda, že to nebolo
tento rok, ale po minulé roky, pretože chcel si dať na pozemok pred ich rodinným domom lavičku aj
zámkovú dlažbu zhotoviť, ale starosta mu povedal, že to musí schváliť obecné zastupiteľstvo. P.
Monček sa ďalej o túto problematiku nezaujímal. Minulý týždeň chcel zvolať poslancov, aby sa
vyjadrili k tejto problematike. Starosta obce odvetil, že predsa poslanci OZ predaj pozemkov
schválili a ak chce, bude sa o tom rokovať na riadnom zasadnutí OZ.
A. Monček tvrdil, že sa dozvedel od poslancov, ako to schválili — Ján Jagrik, Dušan Gašpárek, Mgr.
Ivan Matejička, Peter Meliška ako aj Martin Behan sa vyjadrili, že sa predáva len betónová plocha.
Poslankyňa Eva Holbová pri oboznámení s predajom konkrétnych pozemkov, ktoré boli

prejednávané na mimoriadnom zasadnutí, prítomná nebola; prítomná bola až pri schvaľovaní
predaja jednotlivých pozemkov. Ďalej A. Monček tvrdil, že chcel nahliadnuť do nájomnej zmluvy
na parc. č. KNC 325/5 uzatvorenú medzi obcou a p. Petrom Fojtíkom. Starosta obce odpovedal, že
nie je žiadny problém nahliadnuť do nej. A. Monček uviedol, že poslanci tvrdili, že susedia vlastníci rod. domov č. 291, 292 294 s týmto odpredajom nemajú problém — to mu mal uviesť do
telefónu poslanec p. Ján Jagrik. Starosta obce odvetil, že A. Monček opäť klame. Na to odpovedal
aj p. Jagrik, že to nie je pravda a nič také mu do telefónu nepovedal. A. Monček povedal, že chcel
zvolať poslancov, aby vedel bližšie o problematike, žiadal na prenájom-“malú zasadaciu miestnosť v
kultúrnom dome, avšak odpoveď nebola naj skôr žiadna, neskôr obdržal negatívnu odpoveď. Taktiež
p. A. Monček uviedol, že on sa predsa o tento pozemok niekoľko rokov staral, udržiaval trávnik,
obrezával konáre stromov. Starosta obce odpovedal, že nikto, ani 1 zo susedov neprišiel na obecný
úrad za ním ohľadom prenájmu alebo predaja pozemku. A. Monček opäť tvrdil, že bol minimálne
2krát ohľadom lavičky, parkoviska a starosta obce vtedy odvetil, aby si to prišiel na verejné
zasadnutie odprezentovať pred poslancov OZ a požiadať o schválenie. Starosta obce znova
odpovedal, že klame, spomínal to iba raz, keď sa stretli.
Starosta obce ďalej vyzval p. Jána Gašpara, trvale bytom Mikušovce 294 o vyjadrenie k tejto
problematike. p. Gašpar odvetil, že má zákonné požiadavky a v prípade, že sa pozemok nevráti späť
na obec, zahradí miestnu komunikáciu - pozemok -— parc. č. KN E 469 a nikto tadiaľ neprejde.
Zároveň žiada zrušiť uznesenie a vrátiť pozemok bezodkladne obci, žiada zrušiť nájomnú zmluvu,
ktorú taktiež žiada k nahliadnutiu a zaujímajú sa o to, čo bude ďalej pred ich rodinnými domami.
Taktiež žiada, aby sa betónová plocha opäť vrátila do pôvodného stavu, aby sa betón vyšramoval,
pozemok chcú znova zatrávniť, aby mohol slúžiť rodičom s deťmi. Tvrdí, že auto si môže
príležitostný návštevník zaparkovať aj na tento trávnik, takže môže aj naďalej slúžiť ako
parkovisko, avšak príležitostné. p. Gašpar ďalej uviedol, že miestna komunikácia — parc. č. KN E
469 je jeho pozemok a ak by pri stavbe svojho domu niekoľko metrov neustúpil, bol by z dôvodu
úzkej cesty zlý prejazd na most, ktorý sa pred nimi nachádza. p. Gašpar žiada odstrániť autá, stroje,
materiál na podnikanie, ktoré sú na pozemku pred ich domami, pretože to nie je zóna na parkovanie
podnikateľských aút. Ďalej p. Gašpar informoval prítomných, že vynechal časť svojho pozemku,
aby pozemok p. č. KN E 469 slúžil ako cesta a teraz všetci parkujú na miestnej komunikácií, pričom
má každý svoj dvor. Starosta obce ešte dodal, že na stretnutí na obecnom úrade p. Gašpar hovoril,
že na pozemku by sa mohlo postaviť detské ihrisko, pričom vie, že je to úzka parcela; z jednej
strany je Tovarský potok a z druhej strany miestna komunikácia, po ktorej pomerne často chodia
motorové vozidlá. Ďalej starosta obce informoval, že celú podstatu vidí V probléme medzi rodinami
Gašparová a Fojtíková; p. Gašpar v minulosti viackrát prezentoval názor, že jeho a jeho manželku
pripravil o prácu, taktiež starosta obce uviedol, že málokto mal výhrady k práci p. Gašpara ako
starostu obce, ale k jeho vystupovaniu, zavádzal občanov ako teraz, tak aj pred 16 rokmi. p. Gašpar
na to odpovedal, že starosta obce robí nezákonné veci a krajné kroky vyvodzujú krajné riešenia;
nikto zo susedov predsa nechce ten pozemok kúpiť, ale taktiež nechce, aby bol pozemok vo
vlastníctve rod. Fojtíkovej. Starosta obce odvetil, že p. Gašpar zavádzal aj p. Dušan Gregora, trvale
bytom Mikušovce 343, keď mu tvrdil, že sa nedostane na svoj pozemok, keď si zahradí časť'
miestnej komunikácie.
Starosta obce vyzval ďalšieho suseda — p. Rudolfa Mončeka, trvale bytom Mikušovce 291, aby sa
vyjadril. p. Monček žiada vrátiť pozemok späť obci do pôvodného stavu, na uvedenom pozemku je
nejaká búda, zdržiavajú sa tam potkany, vyteká nafta a ide predsa o naše životné prostredie.
Starosta obce vyzval p. Dušana Gregora, aby sa taktiež vyjadril. p. Gregor je za to, aby tam bol
betón ako aj predtým, aby mal každý svoju časť pozemku pred rod. domom, žiada prevod pozemku
spred rod. domov 291 , 292 a 294 späť na obec.
Starosta obce dal priestor poslancom OZ, aby sa vyjadrili oni.
Martin Behan je za to, aby sa časť pozemku vrátila späť. p. Gašpar vyjadril názor, že nesúhlasí s
tým, aby niekto parkoval pred jeho rodinným domom; keď má on auto zaparkované vo dvore, prečo
by si nemohli aj ostatní parkovať vo dvoroch?

Eva Holbová oznámila, že na zasadnutí, keď sa schvaľoval predaj pozemkov bola až 17.05.2018, no
metrov
predtým v apríli 2018 nie a taktiež si bola vedomá len predaja betónovej plochy, ostatných
si vedomá nebola.
Peter Meliška uviedol, že súhlasí s názorom p. Behana a je za odpredaj časti parcely obci.
ústrety, aby sa
Mgr. Ivan Matejička odpovedal, že bol 17.05.2018 na zasadnutí, občanom sa vyšlo v
žiadosť a
im pozemky pred rod. domami predali; p. Fojtík mal ako aj ostatní záujemcovia podanú
nemal problém odsúhlasiť predaj pozemku; podľa jeho vedomostí malo ísť len 0 predaj betónovej
plochy, ktorú mal p. Fojtík predtým v prenájme.
dozvedel až 14.10.2018 a dodal, že ani
p. Gašpar sa vyjadril, že o predaji spomínanej parcely sa
bolo parkovisko
ostatným občanom aby sa predsa nepáčilo, ak by pred niekoho rod. domom
slúžiace na podnikateľské účely. P. Fojtík mu odpovedal, že tam neparkuje ani jedno firemné auto,
všetky sú na fyzickú osobu.
Ján Jagrik odpovedal, že je toho istého názoru ako aj ostatní poslanci; je za to, aby rod. Fojtíková
vlastnila len betónovú plochu.
zasadnutí v
Starosta obce priznal, že zrejme to sčasti zapríčinil aj on, pretože na mimoriadnom
nehnuteľnosti
apríli 2018 oboznámil poslancov obce so žiadosťou a keďže vedel, že ide 0 predaj
nechcel do debaty o predaji
jeho sestre, čo aj pred rozhodovaním poslancov OZ uviedol, veľmi sa
zapájať a tak mohlo dojsť ku komunikačnému zlyhaniu.
kde ostatní občania mali záhradky, išlo o zahradené
p. Gašpar odpovedal, že išlo aj 0 iné pozemky,
Fojtíka,
pozemky vo vlastníctve obce, ktoré užívali, ale v tom je predsa rozdiel oproti pozemku p.
lebo v tomto prípade ide o pozemok slúžiaci na podnikanie. p. Gašpar sa spýtal priamo p. Fojtíkovej
problém.
Ľudmily, či je schopná vrátiť pozemok obci? p. Fojtíková odpovedala, že toto je susedský
obecnom
viackrát
na
rozvíril on sám, bol
p. A. Monček objasnil, že túto problematiku s pozemkom
bez súhlasu
že
dostal
odpoveď,
uložiť
no
na pozemok,
úrade ohľadom lavičky a dlažby, ktorú chcel
nebol p.
úrade
—
obecnom
poslancov OZ nemôže. Starosta obce opäť odpovedal ako aj predtým na
stačí tak
Monček ohľadom predaja ani raz; išlo len o lavičku. Do komunikácie sa vložil p. Daňo _
ku konfliktu a
málo, len prepísať pozemok späť na obec a bude dobre. Čo ak medzi susedmi dôjde
171
vstúpil do
rod. Fojtíková si tento pozemok zahradí? p. Peter Fojtík, trvale Mikušovce
komunikácie a odpovedal, že nemôže si tam dovoliť nič robiť, je tam ochranné pásmo vody,
293 nemôže tam ani nič postaviť. Spýtal sa prítomných, ako mysleli plochu pred rod. domom
musí to dať do pôvodného stavu — vyšramovať betón?
účely.
P. Gašpar znovu povedal, že je to nezákonné, aby využíval tento pozemok na podnikateľské
aby sa pozemok vrátil obci a p. Fojtíkovi
p. Fojtík odvetil, že je za dohodu. P. A. Monček je za to,
že nesúhlasí s názorom
by sa dala nájomná zmluva za symbolickú cenu. p. Gašpar nato zareagoval,
určiť pravidlá nájmu a určiť, ktoré pozemky sa môžu dať
p. A. Mončeka. Predsa poslanci OZ musia
nehnuteľnosť parc.
občanom do nájmu. Na to starosta obce prečítal prítomným nájomnú zmluvu na
čo
č. KNC 325/5, ktorú mal p. Fojtík v nájme 10 rokov. Po prečítaní sa p. Gašpar spýtal, na
aút na
konkrétne mal zmluvu podpísanú? V zmluve nie je uvedené, či ide o parkovanie
uvedenom
parkovisku
že
podnikateľské účely alebo na osobné účely. P. Gašpar ďalej uviedol, sa na
mal jeho
často požívajú alkoholické nápoje, je počuť nadávky a jeden z pracovníkov p. Fojtíka
toto parkovisko
sestre - p. Pjatrikovej naraziť autom do rohu jej rod. domu. P. Gašpar je za to, aby
neslúžilo na jeho podnikanie. Starosta obce na to odpovedal, že nie je toho názoru, aby sa občanom
zaviedol nájom ako to bolo za pôsobenia p. Gašpara 5,-Sk/1 m2. p. Gašpar odvetil, že bol ukradnutý
ukradli ste obecný
obecný pozemok. P. Peter Fojtík výslovne požiadal o presné zapísanie tejto vety:
zmluvu na spomínaný
pozemok!!! P. Gašpar sa spýtal poslancov OZ, či sú schopní zrušiť kúpnu
Do
susedmi.
debaty sa zapojil p.
pozemok? Eva Holbová žiada dohodu medzi zúčastnenými
10 rokov, prečo sa
Ľubomír Hlaváč, trvale Mikušovce 104 a spýtal sa p. Gašpara, čo robil
bolo toto
nesťažovali na parkovanie aút skôr? P. Gašpar odpovedal, že nesúhlasí s tým, aby
že
tam p. Fojtík
parkovisko využívané na podnikateľské účely. P. Hlaváč vyjadril nesúhlas - to,
A.
parkuje autá, ktoré mu slúžia aj na podnikanie ešte neznamená, že tam aj priamo podniká. p.
nájomná
Monček sa zapojil a je názoru, aby sa pozemok vrátil späť obci, dala sa p. Fojtíkovi
do
zmluva za symbolickú cenu. p. Eva Holbová sa spýtala p. Gašpara, či aj žiada vrátiť pozemok
,_

\_

pôvodného stavu, t. zn. vyšramovať betón? Z uvedených návrhov nie je jasné, čo ktorý sused žiada.
P. Fojtík uviedol, že je za dohodu, aby pozemok pred jeho rodičmi zostal v pôvodnom stave a
ponechal vo vlastníctve jeho rodičov časť pred nimi, je ochotný zarezať betón zarovno pozemok
rodičov; ostatnú časť parcely, ktorá sa nachádza pred ďalšími susedmi — vlastníkmi rod. domov 291 ,
292 a 294 vrátia späť obci. p. Gašpar na to odpovedal, že vrátiť pozemok musia dobrovoľne aj tak.
Poslanci OZ sú taktiež toho názoru ako navrhol p. Fojtík. Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na
tom, aby betónová plocha zostala rod. Fojtíkovej a poverili starostu obce túto situáciu so súčasnými
vlastníkmi nehnuteľnosti parc. č. KNC 325/5 doriešiť v termíne do: 15.11.2018.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján J agrik, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
p. Alena Dobrodejová, trvale Mikušovce 319 vyjadrila názor, že obec postupovala podľa zákona a
nič nebolo nezákonné, ako to tvrdil p. Gašpar. Taktiež vyjadrila nesúhlas nad poznámkou p.
miestnu
Gašpara, že ak rod. Fojtíková nevráti pozemok obci, p. Gašpar zahradí pozemok
komunikáciu, ktorej on nie je vlastník, ale spoluvlastníčkou je jeho sestra p. Pjatriková v podiele 1/z

-

a v podiele 1/z je vlastníkom Slovenská republika.

K bodu 4./
Starosta obce prečítal žiadost ZŠ s MŠ, ktorú už raz OZ prejednávalo, no z dôvodu neurčitého
počtu žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ od nového šk. roku 2018/2019, sa žiadost odložila. ZŠ s MŠ žiada
o navýšenie rozpočtu na MŠ z dôvodu zvýšenia nákladov na mzdy a odvody 0 3563,-€. Poslanci
OZ žiadost jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.

K bodu 5./
Ekonómka obce p. Pagáčová oboznámila poslancov OZ s úpravou rozpočtu k 30. 09.2018 —
rozpočtové opatrenie č. 3/2018. Rozpočet obce bolo potrebné upravit z dôvodu nákupu zariadenia
do KD— kuchyne.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.

K bodu 6./
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala prítomným úpravu rozpočtu obce k 31.10.2018— rozpočtové
opatrenie č. 4/2018. Rozpočet bolo potrebné upravit z dôvodu zvýšenia rozpočtu pre MŠ 0 3563,-€.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.

K bodu 7./
Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec bola povinná vypracovat Program odpadového
hospodárstva 2016 — 2020. Tento POH nám spracovala firma OPŽP SK, s. r. o. Starosta obce
k
prečítal prítomným stanovisko z Okresného úradu z Ilavy, odbor starostlivosti o ŽP
zákonom.
súlade
so
predloženému POH obce Mikušovce nemá námietky, vypracovaný POHje v
——

K bodu 8./
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zloženie inventarizačných komisií k 30.11.2018.

Tento termín k 30.11.2018 je určený z dôvodu ukončenia mandátu súčasného starostu obce
p.

Viktora Bučka. Návrh poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan Matejička,
Peter Meliška.
\\

K bodu 9./
Starosta obce oboznámil prítomných, že naša obec uspela vo výberovom konaní na pokračovanie
ROEP-u, t. zn., že v našej obci sa o niekoľko rokov uskutočnia pozemkové úpravy. Starosta obce
ďalej uviedol, že z ilavského okresu bola vybraná len naša obec. Bola vysúťažená aj výška
finančných prostriedkov 308 530,-€. Pozemkové úpravy má spracovávať spoločnosť Tekdan, s. r. 0.

K bodu 10./
Ekonómka obce p. Pagáčová prečítala prítomným správy audítorky o vykonanom audite obce za r.
2017: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2017 a
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej
správy k 31.12.2017.

K bodu ll./
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk.
ľ. 2017/2018.

K bodu 12/. - rôzne:

.
.

.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že p. Milanovi Pagáčovi, bytom Mikušovce 223
patrí veľká vďaka za práce, ktoré vykonal v lete na streche kostola, nakoľko tam počas
dažďov zatekalo. Za túto veľkú pomoc sa bude snažiť p. Pagáčovi odvďačiť.
Starosta obce oboznámil prítomných o organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), naša
obec nemala od 01.05.2018 uzatvorenú zmluvu s OZV, v súčasnosti nám bola pridelená
spoločnosť Elekos, s. r. o., zmluva je platná do 31.12.2018 a zrejme nebude opäť predĺžená,
t. zn., že od 01.01.2019 nám bude pridelená iná spoločnosť. Na jedného obyvateľa by sme
mali od spoločnosti Elekos, s. r. o. obdržať 4,80 € za podmienky, že odpady nebudeme
skladovať, ale len zhromažďovať.
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť o finančný príspevok od SZZP Pruské,
nakoľko sa v ich zariadení nachádzajú občania z našej obce. Poslanci OZ jednohlasne
schválili finančný príspevok vo výške 100,—€.
Hlasovali za: Martin Behan, Dušan Gašpárek, Eva Holbová, Ján Jagrik, Mgr. Ivan
Matejička, Peter Meliška.

K bodu l3./ - diskusia:
Poslankyňa Eva Holbová oboznámila poslancov OZ o tanečnej zábave „oldies party“, ktorá sa
uskutoční v KD dňa 17.11.2018 a zároveň poprosila prítomných o pomoc pri konaní tejto TZ. Do
tanca bude hrať DJ Václav. Taktiež uviedla, že nakoľko je 06.12. sv. Mikuláša, darčeky by sa deťom
rozdávali tak ako tomu bolo v r. 2017 — pred KD a bolo by to spojené so zapálením 2. adventnej
sviece dňa 09.12.2018.

K bodu l4/. - návrh na uznesenie. záver.

/

Za prijaté uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci OZ podľa jednotlivých bodov.

Overovatelia:
Eva Holbová:
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, v Mikušovciach dňa 25.10.2018

UZNESENIE
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 25.10.2018 o 16.00 hod. v KD na 1. poschodí
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo V Mikušovciach berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení č. 10, 11/2018.
2. Kontrolu plnenia uznesení č. 12/2018.
3. Informáciu o výberovom konaní na dodávateľa pozemkových úprav a výške finančného
1.

príspevku.

4. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2017.
Ul
. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej

výročnej správy k 31.12.2017.
. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk. rok 2017/2018.
. Informáciu o uzatvorení zmluvy s OZV Elekos, s. r. o.
. Informáciu o vykonanej práci p. Milana Pagáča, trvale Mikušovce 223 na streche kostola.
9. Informáciu o termínoch pre „oldies party“, zapaľovaní adventných sviec a Mikulášovi.
OOQON

Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach s c h v a

P

uj e

:

l. Zmenu programu verejného zasadnutia— prerokovanie podnetu ohľadom parc. č. KNC 325/5.
2. Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ z dôvodu zvýšenia miezd a odvodov v MŠ 0 3563,-€.
3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018.
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
5. Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020.
6. Zloženie inventarizačných komisií k 30.11.2018.
7. Finančný príspevok pre SZZP Pruské vo výške 100,-€.
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach p o v e r u j e

:

l. Starostu obce vyriešiť problematiku ohľadom parc. č. KN C 325/5 v termín do:
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Zapísala: Mgr. Viera Gašparová, v Mikušovciach dňa 25.10.2018
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