Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 19.05.2020
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Prerokovanie žiadosti Ing. Ľubomíra Šoltisa, Čremošné 43, o krátkodobý prenájom
pozemku.
8. Prerokovanie žiadosti Stanislava Kušníra. Pod Sordokom 2487/7 Veľký Šariš,
o zámenu pozemkov.
9. Prerokovanie žiadosti Rostislava Kokyho, Hlavná 120/84, Lučivná, o prenájom
pozemku.
10. Prerokovanie žiadosti Ing. Zuzany Basaríkovej, Mengusovce 73 o uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
11. Prerokovanie a schválenie dohody o skončení platnosti Zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu uzavretej 03.03.2003 vo Svite a prerokovanie zmluvy
o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v obci Batizovce, na zabezpečenie
kompetencie na úseku územného plánovania a stavebného poriadku.
12. Prehodnotenie uznesení č. 104,105,106/2020 o výškach dotácie z rozpočtu obce.
13. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2020.
14. Rôzne.
15. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Martin Gallo a Milan Vechter
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Starosta obce za zapisovateľku určil Andreu Vojčíkovú a za overovateľov zápisnice boli
určený p. Martin Gallo a p. Milan Vechter.
3. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Ing.
Zuzana Wechterová, Jaroslav Šalling a Jaroslav Šoltis
4. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadania predniesla poslancom kontrolórka
obce Dana Hojnošová. Poslanci kontrolu vzali na vedomie.
5. p. Dana Hojnošová, kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Poslanci plán kontrolnej činnosti jednomyseľné schválili.
6. Starosta obce predložil žiadosť Ing. Ľubomíra Šoltisa o prenájom časti pozemku parc.č.967
o výmere 2980 m2 v k.ú. Mengusovce, podľa priloženej situačnej schémy. Ing. Ľubomír
Šoltis má záujem o prenájom pozemku za účelom chovu domácich zvierat a rastlín ako
Mini ZOO-Farma, ktorá bude prístupná hosťom penziónov aj deťom z MŠ. Poslanci
žiadosť prerokovali a prenájom časti pozemku jednomyseľné neschválili, nakoľko
vlastník má zákaz nakladať s týmto pozemkom.

7. Starosta obce predložil poslancom žiadosť Stanislava Kušníra o zámenu časti pozemku
KNC 2073 ostatné plochy na LV č.1 cca 8,5m2 za pozemky v spoluvlastníctve na KNE
508/1 orná pôda na LV č. 285, KNE 499 orná pôda na LV č.273 a KNE 497 orná pôda LV
č.140. Poslanci žiadosť prerokovali a jednomyseľne schválili.
8. Starosta obce predložil žiadosť Rostislava Kokyho, Hlavná 122, Lučivná o prenájom časti
pozemku, o výmere 150 m2 , KNE 2533/14 v k.ú. Mengusovce na dobu od 1.6.202031.5.2021 za 0,20 €/m2/mesiac. Poslanci žiadosť prerokovali a nájom pozemku
jednomyseľné schválili.
9. Starosta obce preložil žiadosť Ing. Zuzany Basaríkovej, Mengusovce 73 o uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele KNE 62 na uloženie
elektrického kábla podľa situačnej schémy v rámci rekonštrukcie el. prípojky rodinného
domu č. 29. Poslanci žiadosť prerokovali a žiadosť schválili Za boli šiesti poslabnci
(Martin Gallo, Ing. Jaroslav Jaroš, Jaroslav Šallig, Jaroslav Šoltis,Milan Vechter, Ing.
Zuzana Wechterová) Hlasovania sa zdržal jeden poslanec (Peter Basarík).
10. Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom ukončiť súčasnú Zmluvy o zriadení
Spoločného obecného úradu zo dňa 3.3.2003 v znení neskorších dodatkov. O oboznámil
ich s návrhom na vznik nového Spoločného obecného úradu so sídlom v Batizovciach
Poslanci prerokovali a jednomyseľné schváli dohodu o skončení platnosti súčasnej
Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a dohodu o vzniku nového Spoločného
obecného úradu.
11. Starosta obce navrhol prerokovať zrušenie Uznesení č. 104,105,106/2020 zo dňa 3.3.2020
o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Mengusovce. Poslanci návrh prerokovali
a Uznesenia č. 104,105,106/2020 zo dňa 3.3.2020 zrušili.
12. Ing. Alexajová predložila návrh riaditeľka MŠ Mgr. Ľudmili Gallovej na vyradenie
prebytočného a neupotrebiteľného majetku materske školy a starosta obce preložil návrh
na vyradenie majetku obce hasičského auta Avia –predajom. Poslanci návrhy prerokovali
a jednomyseľné schválili.
13. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 3/2020 Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
475 165,00€, Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou
zápisnice.
14. V rôznom p. starosta
a.) oboznámil poslancov s prácami, ktoré sa urobili na mostoch.
b.) Ing. Jaroš upozornil na zábradlia, ktoré by mali spĺňať požiadavky na
bezpečnosť.
c.) p. Gallo upozornil na družstevné vozidlá, ktoré stále prechádzajú cez obec.
15. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Martin Gallo
Milan Vechter
Ján Šoltis
starosta obce

