OBEC MIKUŠOVCE
Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mikušovciach, konaného dňa
12.09.2011.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Program:
1. Zahájenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Účtovná uzávierka obce za I. polrok 2011.
6. Správa z kontrolnej činnosti za I. polrok 2011.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenie.
10. Záver.
K bodu 1.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mikušovciach zahájil p. Ing. Imrich Á g o š t o n,
starosta obce, privítaním prítomných. Zároveň oboznámil prítomných s programom
zasadnutia, ktorý jednohlasne schválili.
K bodu 2.
Predsedajúci
navrhol za zapisovateľa p. Máriu Č e r n o v ú a za overovateľov
zápisnice p. Darinu Á g o š t o n o v ú a p. Elenu Ágoštonovú. jednohlasne schválení.
K bodu 3.
Za členov návrhovej komisie navrhol p. Kubincovú Agnesu, p. Ágoštona Jozefa a p. Šüli
Ladislava.
Jednohlasne schválení.
K bodu 4.
Úloha bola splnená – súťažné družstvo zastupujúce obec na súťaži vo varení „haláslé“ vo
Velikej skončilo na 5. Mieste /z 15-ich družstiev/.
Jednohlasne schválený.
K bodu 5.
Účtovná uzávierka za I. polrok 2011 – príjmy sú plnené na 53,62 % a výdavky na 53,28 %.
Jednohlasne schválený.

K bodu 6
Správa z kontrolnej činnosti za I. polrok 2011 – p. Garamszeghyová Gabriela, hlavná
kontrolórka /viď príloha/.
Jednohlasne schválené.
K bodu 7.
Rôzne:
-

-

-

Ing. Ágošton – dňa 3.9.2011 sa konalo verejné zhromaždenie občanov obce.
Zúčastnilo sa 12 občanov, ich požiadavky sa budú riešiť.
Na konci obce sa pripravuje ihrisko volejbalové a nohejbalové, v zime bude slúžiť na
korčuľovanie. V pláne je na budúcu jar aj príprava futbalového ihriska pri uvedenom
ihrisku.
Dňa 24.09.2011 sa uskutoční „Deň obce“ z príležitosti 685. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. V pláne je futbalový zápas slobodní-ženatí, guľáš párty, večer
diskotéka.
Autobusové spoje premávajú ako predtým, ale MHD je nahradené prímestským
spojom.
Dňa 14.09.2011 sa uskutoční taktické cvičenie, zamerané na likvidáciu úniku ropy
z tranzitného ropovodu v katastri obce Mikušovce „TRANZIT 2011“.
Občania podpísali petíciu za rekonštrukciu vodovodu.
V rámci jesenného upratovanie je zabezpečený vysokotlaký čistiaci a kropiuaci voz na
prečistenie cesty v obci.
Bola založená firma „Štrkopiesky Mikušovce, s.r.o.“ so síldlom v Lučenci, ktorá chce
uskutočniť ťažbu štrku v katastri obce Mikušovce /smerom na Rapovce/.

K bodu 8.
Diskusia:
Ágoštonová Elena – vyhlásiť v miestnom rozhlase úmrtia a pohreby v obci.
- Prekontrolovať a opraviť reťaze hojdačiek na detskom ihrisku.
Ágošton Jozef - vývoz odpadu z okolia bytovky.
K bodu 9.
Uznesenie – jednohlasne schválené.
K bodu 10.
Na záver sa predsedajúci poďakoval prítomným za účasť.
V Mikušovciach, dňa 12.09.2011.

Zapísala: Č e r n o v á
Overovatelia zápisnice: 1. ........................................
2. ........................................

Ing. Imrich Á g o š t o n
starosta obce

