Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 26.06.2018
-----------------------------------------------------------------------------

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Prerokovanie štatútu obce.
6. Prerokovanie rokovacieho poriadku obce.
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania.
8. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.
9. Návrh na zápis do kroniky obce.
10. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. III.
11. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce.(cirkev)
12. Žiadosť o prerokovanie žiadosti o finančný príspevok pre Ivetu Gallovú.
13. Prekovanie žiadosti o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného
bremena.
14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod bytovým domom č. 47.
15. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné
obdobie.
16. Určenie rozsah výkonu funkcie starostu podľa osobitného zákona (najneskôr 90 dní
pred voľbami na celé funkčné obdobie).
17. Rôzne.
18. Diskusia.
19. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Matúš Holmok a Peter Basarík

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce
a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné.
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program, ktorý jednomyseľne schválili
3. Starosta obce za zapisovateľku určil Andreu Vojčíkovú a za overovateľov zápisnice Ing.
Matúša Holmoka a Petra Basaríka.
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Mariana
Skokanová, Martin Gallo a Vladimír Wechter.
5. Starosta obce predložil na prerokovanie návrh štatútu obce, ktorý je v súlade s novelou
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľné
schválil.

6. Starosta obce predložil na prerokovanie návrh rokovacieho poriadku obce, ktorý je
v súlade s novelou zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Poslanci návrh prerokovali
a jednomyseľné schválil.
7. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania predniesla poslancom
kontrolórka obce Dana Hojnošová. Poslanci kontrolu vzali na vedomie.
8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 predniesla kontrolórka obce Dana Hojnošová.
Poslanci plán kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili.
9. Kronikárka obce Mgr. Slávka Slivková, oboznámila poslancov s návrhom na zápis do
kroniky obce. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne ho schválili.
10. Ekonómka obce predložila poslancom správu o čerpaní rozpočtu k 22.6.2018. Poslanci
správu vzali na vedomie. Zároveň predložila návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 3/2018 v príjmovej a výdavkovej časti ako vyrovnaný vo výške
391 040,00 eur. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili zmenu rozpočtu,
ktorá je prílohou zápisnice.
11. Poslanci prerokovali žiadosť BJB stanica Mengusovce Štôla, o dotáciu z rozpočtu obce
na letný anglický tábor v roku 2018 a žiadosť CZ ECAV Mengusovce pre prácu s deťmi
a mládežou v roku 2018 ,ktoré predniesol starosta obce. Poslanci žiadosti prerokovali a
schválili dotáciu pre BJB stanica Mengusovce - Štôla v sumu 150,00 € a CZ ECAV
Mengusovce v sume 250,00 €.
12. Poslanci prerokovalo žiadosť Karola Krejsu o dotáciu z rozpočtu obce pre Ivetu Gallovú
a odporučilo, aby žiadosť podalo zariadenie, v ktorom je pani Gallová umiestnená.
13. Poslanci prerokovalo žiadosť Ing. Milana Handzuša o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch /častiach patriacich obci Mengusovce
parc. KN-E č.2467 a KN-C č.199/2 v prospech budúceho oprávneného in rem: Ing. Milan
Handzuš, Vagonárska 79, 058 01 Poprad, ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka
pozemkov parc.KN-C č. 95/3,95/1,95/2,95/6,96 a 101/2 zapísané v katastrálnom území
Mengusovce na LV č. 1026 LV 1388 a LV 1025 a navrhli zvolať stretnutie, z majiteľmi
susedných pozemkov KNC č.97, 101/1 a 419/2 za účelom zriadenia spoločnej kanalizačnej
prípojky v prospech všetkých. Stretnutie zvolá starosta obce.
14. Poslanci opätovne prerokovalo žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome č. 47 a č.48
v zastúpení KUSIMA s.r.o. Svit o odpredaj pozemkov zastavaných bytovým domom č 47
a 48 v Mengusovciach a jednomyseľné schválili odpredaj. Návrh kúpnej zmluvy
vypracuje žiadateľ na vlastné náklady. Poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľnosti uhradia spoločne a nerozdielne kupujúci.
15. Poslanci prerokovali a určili jednomyseľne počet poslancov obecného zastupiteľstva na
celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2020 a to 7 a jeden volebný obvod.
16. Poslanci prerokovali a určili jednomyseľne rozsah výkonu funkcie starostu podľa
osobitného zákona na plný úväzok.
17. V rôznom:
a.) Starosta obce predložil návrh na prísediaceho trestného senátu Okresného súdu
Poprad. Poslanci zvolili za prísediaceho trestného senátu Okresného súdu Poprad na
volebné obdobie 2018-2022, jednomyseľne p. Jaroslava Hámora, bytom Mengusovce
61.
b.) Starosta obce predložil návrh na zvýšenie príspevku na stravovanie dôchodcov.
Poslanci prerokovali výšku príspevku na stravovanie a zvýšili príspevok z 0,20 € na
0,30€ na jedného stravníka a pracovný deň od 1.7.2018.
c.) Starosta obce predniesol poslancom návrh na vyradenie a odpredaj neupotrebiteľných
veľkoobjemových kontajnerov poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili
odpredaj neupotrebiteľných veľkoobjemových kontajnerov.
d.) Starosta obce predniesol poslancom návrh na udelenie ceny obce pre p. Milana
Vechtera, ktorý sa významným spôsobom pričinil o hospodársky a kultúrny rozvoj

obce. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľné schválili udelenie ceny obce pre p.
Milana Vechtera.
e.)Starosta obce ďalej informoval poslancov o pripravovaných akciách počas leta.
4.8.2017 Mengusovské rodeo XXI. ročník
-10-11.8.2017 Mengusovská veselica, akcia sa bude konať na Multifunkčnom ihrisku.
17 .V diskusii vystúpili poslanci
-Peter Basrík
upozornil na obyvateľov, ktorí vyhadzujú trávu do priekopy, tým sa priekopa zanáša a pri
veľkých zrážkach ohrozuje majetok obyvateľov.
-Ing. Matúš Holmok
a.) upozornil na strom na cintoríne , ktorý ohrozuje návštevníkov cintorína a náhrobné
kamene .
b.) upozornil na to, že obcou prechádzajú veľké poľnohospodárske stroje, ktoré môžu
poškodiť mosty a cesty v obci. Poslanci situáciu prerokovali. Starosta odpovedal, že už začal
rokovanie s vedením PD Mengusovce aby vyriešili prejazd veľkých poľnohospodárskych
strojov mimo obce a v rokovaní bude pokračovať.
18. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Ing. Matúš Holmok
Peter Basarík

Ján Šoltis
starosta obce

