Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 13.03.2020
-----------------------------------------------------------------------------

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

Program:
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Prerokovanie ponuky na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce.
6. Rôzne.
7. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Milan Vechter 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
p. Milana Vechtera a p. Petra Basaríka
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Ing.
Zuzana Wechterová, Ing. Jaroslav Jaroš a p. Jaroslav Šalling.
5. P. starosta obce predložil poslancom ponuku na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce,
ktorú obci zaslal p. Pavol Láska, poslanci ponuku prerokovali a schválili odkúpenie
pozemkov v kú Mengusovce o výmere 30 039,75 m2 a pozemkov v kú Štrbské Pleso
o výmere 837,78 za 0,70 €/m2 . Zoznam pozemkov je prílohou zápisnice a taktiež je
v uznesení č. 118/2020 zo dňa 13.3.2020
6. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 2/2020. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
451 255,00 €, Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou
zápisnice.
7. V rôznom:
a.) P. starosta obce informoval poslancov o prijatých preventívnych opatreniach
v spojitosti so šírením sa vírusu COVIT – 19
b.) P. starosta informoval poslancov o stretnutí zástupcov obcí, spoločnosti Brantner
a Recklgrup a informoval o tomto zasadnutí. Oznámil poslancom, že zberné hniezda
v našej obci budú zrušené.
c.) P. Vechter nesúhlasil zo zrušením zberných hniezd a upozornil na to, že v obci môže
byť ešte väčší neporiadok.

d.) P. Gallo upozornil na nesúhlas obyvateľov obce s výstavbou MVE Mengusovce Mlyn,
a navrhol aby sa zvážila táto investícia.
8. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Milan Vechter
Peter Basarík

Ján Šoltis
starosta obce

