Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 03.03.2020
-----------------------------------------------------------------------------

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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania.
6. Správa z kontrolnej činnosti za obdobie od 1. januára 2019 do 31.decembra 2019
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Mengusovce za rok 2019
8. Spáva nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky obce Mengusovce za rok
2019
9. Správa o účtovnej závierke obce Mengusovce za rok 2019 a schválenie záverečného
účtu za rok 2019
10. Výročná správa obce Mengusovce za rok 2019
11. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
12. Prerokovanie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja MAS SR 2014-2020
13. Prerokovanie vypracovania projektovej dokumentácie MVE Mengusovce Mlyn pre
územné a stavebné konanie
14. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. I.
15. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o určení výšky finančného príspevku na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce
Mengusovce
16. Návrh na vyradenie prebytočného majetku
17. Rôzne.
18. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Jaroslav Jaroš a Ing. Zuzana Wechterová
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.
Jaroslava Jaroša a Ing. Zuzanu Wechterovú
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Peter
Basarík, Jaroslav Šoltis, Martin Gallo
5. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania predniesla poslancom
kontrolórka obce Dana Hojnošová. Poslanci kontrolu vzali na vedomie.

6. Správu z kontrolnej činnosti za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 predniesla kontrolórka
obce Dana Hojnošová. Poslanci správu o kontrolnej činnosti vzali na vedomie.
7. P. Dana Hojnošová, kontrolórka obce predniesla správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k
Záverečnému účtu obce Mengusovce za rok 2019. Poslanci správu a stanovisko vzali na
vedomie
8. Ekonómka obce prečítala správu nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky obce
Mengusovce za rok 2019. Poslanci správu vzali na vedomie.
9. Ekonómka obce predložila poslancom Záverečný účet obce Mengusovce za rok 2019
Poslanci návrh prerokovali a schválil bez výhrad.
10. Ekonómka obce poslancom predložila Výročnú správu obce za rok 2019. Poslanci
Výročnú správu vzali na vedomie.
11. Starosta predložil poslancom žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce. Obecné
zastupiteľstvo schválilo finančné príspevky z rozpočtu obce pre
- 1.FC Mengusovce 1000,00-eur
- Jazdeckého klubu TAVAROK Mengusovce, vo výške 2 000,00 eur
- Jazdeckého klubu Jagal Mengusovce, vo výške 1 000,00 eur.
12. Poslanci prerokovali žiadosť OZ Kimbiark, Mengusovce 123 o členský príspevok vo
výške 500,00 € a príspevok v uvedenej výške schválili.
13. Poslanci prerokovali žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre Športuj srdcom O.Z.
Terasová 627/15, Svit na organizáciu 4. ročníka ALS charitatívneho behu – memoriál Jána
Svočáka. Súčasťou podujatia je prebehnutie bežcov našim katastrálnym územím. Poslanci
schválili príspevok vo výške vo výške 100,00 €.
14. Poslanci prerokovali podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka MAS SR 2014-2020 z podopatrenia PRV 309074001- 7.2. na
zákazku s nízkou hodnotou „Autobusové zastávky v Mengusovciach na miestnej
komunikácii“. Podanie žiadosti jednomyseľné schválili.
15. P. starosta oboznámil poslancov so zámerom výstavby MVE Mengusovce Mlyn, ku
ktorému bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, poslanci zámer prerokovali
a schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na MVE Mengusovce Mlyn pre
územné a stavebné konanie.
16. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 1/2020. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
423 755,00 €, Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou
zápisnice.
17. Starosta predložil poslancom návrh VZN č.1 /2020 o určení výšky finančného príspevku
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území
obce Mengusovce. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.
18. Ing. Alexajová predložila poslancom zoznam na vyradenie prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.
19. P. starosta predložil poslancom návrh cenníka pre vstup do fitnescentra. Poslanci návrh
prerokovali a schválili cenník vstupov do fitnescentra a to: dospelý mesačný vstup 20,00 €,
študenti dvojmesačný vstup 20,00 € a ročný vstup dospelý 200,00 €, študent 100,00 €.
20. V rôznom:
a.) Starosta obce informoval poslancov o priebehu a výsledkoch volieb do NR SR 2020
b.) Oboznámil poslancov z havarijným stavom mostu Na záhumní cez Kižnicu
c.) Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii zasadačky OU a rekonštrukcií
kuchyne v MŠ.
d.) Starosta obce informoval poslancov o stave na spoločnom stavebnom úrade vo Svite.
e.) Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných akciách v obci( MDD,
Mengusovská veselica)

f.) Starosta obce informoval poslancov o dočasnom odhlásení hasičského auta AVIA
z evidencia vozidiel.
g.) p. starosta informoval o vyrubení pokuty za prevádzkovanie čiernej stavby.
h.) p.Peter Basarík sa opýtal v akom štádiu je projektová dokumentácia na inžinierske
siete lokalita Pred Mareta a Vrch poľa
i.) Ing. Wechterová Zuzana sa informovala či je materská škola pripravená na povinnú
školskú dochádzku.
j.) p. Šalling Jaroslav upozornil na pohyb túlavých psov po obci a potreby riešenie tohto
problému.
k.) p. starosta oboznámil poslancov, s tým že obec vykonala odchyt psov s neúspešným
výsledkom.
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. Jaroslav Jaroš
Ing. Zuzana Wechterová

Ján Šoltis
starosta obce

