Zápisnica
z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 03. 12. 2019
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezemčnej listiny.

Programu:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
7. Návrh VZN č.2 /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad.
8. Návrh VZN č.3 /2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených
úsekoch na území obce Mengusovce.
9. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce.
10. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. VII.
11. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022
12. Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022.
13. Prerokovanie dodávateľa na zimnú údržbu miestnych komunikácií.
14. Návrh na zmenu uznesenia č. 28/2019 z 26.2.2019.
15. Schválenie inventarizačnej komisie.
16. Rôzne.
17. Záver.

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Jaroslav Šoltis z dôvodu PN.
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program OZ. Poslanci program
jednomyseľne schválili.
3. Starosta za zapisovateľku určil Ing. Martu Alexajovú a overovateľov zápisnice Martina
Galla a Jaroslava Šallinga.
4. Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli jednomyseľne
zvolení Peter Basarík, Ing. Zuzana Wechterová, Milan Vechter.
5. Kontrolórka obce Dana Hojnošová predložila poslancom kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadania, ktorú poslanci vzali na vedomie.
6. Kontrolórka obce predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, ktorý
poslanci jednomyseľne schválili.
7. Starosta predložil poslancom návrh VZN č.2 /2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ing. Marta Alexajová prečítala
poslancom dôvodovú správu k návrhu. Poslanci návrh prerokovali a vzhľadom na to, že

predpokladané celkové náklady na jedného poplatníka v roku 2019 sú vo výške 31 eur
na osobu a rok , ustanovili sadzbu poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 0,054
( čo predstavuje na rok 2020 ročný poplatok 19,76 na osobu) a sadzbu pre množstvový
zber 0,042 eura za 1 liter komunálych odpadov. Pri množstvovom zbere poplatník
dohodne s obcou frekvenciu odvozu a objemy zberných nádob. Takto upravený návrh
VZN poslanci jednomyseľne schválili.
8. Starosta predložil poslancom návrh VZN č.3/2019 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch na území obce Mengusovce. Poslanci návrh prerokovali
a jednomysešne schválili.
9. P. Alexajová predložila poslancom žiadosť Mesta Svit a Life Academy, s.r.o. Poprad o
poskytnutie dotácie na rok 2020 na žiakov do 15 rokov veku, ktoré navštevujú CVČ v ich
zriaďovateľskej pôsobnosti. 7 detí z trvalým pobytom v obci navševuje tieto CVČ.
Poslanci žiadosti prerokovali a jednomyseľne schválili výšku dotácie pre centrá voľného
času na školský rok 2019/2020 vo výške 80.-eur/dieťa.
10. Ekonómka obce Vojčíková predložila poslancom návrh Zmeny rozpočtu obce
Mengusovce č. 7. Poslanci zmenu rozpočtu prerokovali a jednomyseľne schválili.
11. Kontrolórka obce predložila poslancom Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Mengusovce
na roky 2020, 2021.2022. Poslanci vzali stanovisko na vedomie.
12. Ekonómka predložila poslancom návrh rozpočtu obce Mengusovce na rok 202 až 2022.
Z dvôvodu presunutia čerpania schváleného bankového úveru z roku 2019 na 2020 sa
návrh rozpočtu navýšil v príjmovej a výdavkovej časti o 40 000, eur. Poslanci takto
upravený návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.
13. Starosta predložil poslancom cenovú ponuku na zimnú údržbu miestnych komunikácií
od Jána Sulíra, Kúpele Lučivná 282/4, Lučivná, IČO 50551353 zo dňa 21.11.2019,.
Poslanci cenovú ponuku prerokovali a jednomyseľne schválili.
14. P. Alexajová oznámila poslancom, že p. Katarína Štinčíková, v zastúpení vlastníkov
bytov v bytovom dome č. 47, podala Obci Mengusovce dňa 07.11.2019 návrh o zmenu
uznesenia č. 28/2019 z dôvodu zmeny kupujúcich. Poslanci zmenu prerokovali a
jednomyseľne schválili.
15.Starosta oboznámil poslancov o povinnosti vykonať dokladovú inventarizáciu majetku
Poslanci schválili inventarizačnú komisiu na vykonanie inventúry k 31.12.2019 v zložení
Ing. Jaroslav Jaroš, Martin Gallo, Peter Basarík.
16. V rôznom:
a) starosta navrhol podať žiadosť o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka
MAS SR 2014-2020 na rekonštrukciu spoločenskej miestnosti a priľahlých
priestorov. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili,
b) starosta informoval poslancov o vykonaných prácach v obci ( vyčistené priepusty,
práce vo fitnes-plynofikácia, orezanie stromov, začali sa opravy zábradlí na mostoch,
chodník pri hlavnej ceste, T-com ruší nájom v jednej miestnosti v budove OcÚ),
c) starosta informoval poslancov o kultúrnych podujatiach –
úcta k starším,
predvianočná výstava a o pripravovaných akciách – Mikuláš 6.12. (príde ujo Ľubo),
Vianočná besiedka 15.12. – vystúpia s programom deti z obce.
d) P. Milan Vechter – upozornil na tabuľu pri vstupe do obce zo Svitu, ktorú je potrebné
opraviť. Starosta informoval, že počas rezbárského sympózia máj-jún 2020 bude
navrhnutý nový vstup-brána.
f) P. Peter Basarík – sa informoval o možnosti zrýchliť internet v obci. Upozornil na
most na záhumní, ktorý je v zlom stave.

17. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť, poďakoval všetkým za spoluprácu
a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Ing. Marta Alexajová

Ján Šoltis
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Martin Gallo
Jaroslav Šalling

