Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 20. 10. 2020
----------------------------------------------------------------------------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 predchádzajúcich zasadaní.
6. Návrh na zápis do kroniky obce.
7. Prerokovanie podania žiadosti o prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo
štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom
financií SR.
8. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce.
9. Prerokovanie žiadosti Kúpeľov Lučivná o spoluprácu a pomoc pri zabezpečení.
pripojenia areálu do siete internetu.
10. Prerokovanie cenovej ponuky na zimnú údržbu.
11. Schválenie zámeny pozemku vo vlastníctve obce.
12. Opätovné prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácií.
13. Prerokovanie zámeny pozemkov na rozšírenie cintorína.
14. Prerokovanie zámeny a kúpi pozemkov na vysporiadanie cesty na záhumní.
15. Prerokovanie prevodu pozemkov do vlastníctva obce darovaním.
16. Prerokovanie podania žiadosti na výstavbu elektro nabíjacej stanice.
17. Zmena rozpočtu obce Mengusovce č. 5 a 6.
18. Schválenie inventarizačnej komisie.
19. Rôzne.
20. Záver.
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program OZ a predložil im návrh na
zrušenie bodu 18. vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce z dôvodu vyhlásenia
núdzového stavu v SR. Ďalej odporučil presunúť bod 8. za bod 17. Poslanci takto
upravený program jednomyseľne schválili.
3. Starosta za zapisovateľku určil Ing. Martu Alexajovú a overovateľov zápisnice Milana
Vechtera a Jaroslava Šallinga.
4. Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli jednomyseľne
zvolení Martin Gallo, Ing. Zuzana Wechterová, Peter Basarík.
5. Kontrolórka obce Dana Hojnošová predložila poslancom kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúcich zasadaní, ktorú poslanci vzali na vedomie.
6. Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2019 prečítala Mgr. Slávka Slivková. Poslanci
návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.

7. Starosta predložil poslancom návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho
rozpočtu z dôvodu kompenzácie výpadku podielových daní v roku 2020.
Dôvodovú správu k tomuto bodu predložila poslancom ekonómka obce p. Vojčíková
Kontrolórka obce p. Hojnošová predložila k návrhu stanovisko k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania.
Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili prijatie bezúročnej návratnej
výpomoci zo štátneho rozpočtu a vzali na vedomie stanovisko kontrolórky obce.
8. P. starosta predložil poslancom žiadosť Life Academy, s.r.o. Poprad o poskytnutie dotácie
na rok 2021 na žiakov do 15 rokov veku, ktoré navštevujú CVČ. Uvedené CVČ navštevujú
2 deti z našej obce. Poslanci žiadosť prerokovali. Jednomyseľne schválili pre všetky
centrá voľného času, ktoré požiadajú obec o poskytnutie finančného príspevku na školský
rok 2020/2021 výšku dotácie vo výške 80,-eur/dieťa.
9. P. starosta predložil poslancom žiadosť Kúpele Lučivná, a. s. o spoluprácu pri
zabezpečení pripojenia areálu kúpeľov do siete internet. Poslanci žiadosť prerokovali
a jednomyseľne schválili pomoc, a to umiestnenie technologických zariadení na budovu
obecného úradu,
10. P. starosta predložil poslancom ponuku Jána Sulíra, Kúpele Lučivná 282/4, 05931
Lučivná, IČO: 50551353 na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci za hodinovú
sadzbu 30,- eur zo dňa 23.09.2020. Poslanci ponuku prerokovali a schválili jednomyseľne.
11. P. starosta oznámil poslancom, že OÚ Poprad katastrálny odbor prerušil konanie
o povolení vkladu zámennej zmluvy s p. Krupovou, z dôvodu, že z uznesenia nie je zrejmé
podľa akého ustanovenia sa zámena uskutočňuje. Obec podľa zákona o obecnom zriadení
zámer zámeny zverejnila na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 29.9.2020.
Poslanci schválili , že zámena pozemku je z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
plánovanej výstavby prečerpávacej stanice kanalizácie pre lokalitu výstavby rodinných
domov Pred Mareta.
12. P. starosta predložil žiadosť Ing. Marcela Česlu, Bajkalská 2338/6, 05801 Poprad
o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii k trase prípojky elektrického vedenia.
Poslanci projektovú dokumentáciu opätovne prerokovali. Poslanec Peter Basarík vidí
problém zriadiť vecné bremeno na obecný pozemok, ktoré by obmedzovalo výstavbu
inžinierskych sieti( kanál, voda, elektrina) pre danú lokalitu. Pán Česla - dá hrubšiu
chráničku, aby sa tam vložil hrubší kábel. Poslanec Jaroslav Jaroš - preveriť trasovanie
prípojky nie v zemi ale na stĺpoch. Starosta navrhol, že dá obec vypracovať elektro projekt
na túto lokalitu. Pán Česla sa informoval ako dlho to bude trvať. Starosta- rok -dva ťažko
povedať. Poslanci na záver vyzvali žiadateľa, aby zistil u právnika vzťah k pozemku iný
ako vecné bremeno, napríklad nájom pozemku. Po preverení ďalších možností vzťahu
k obecnému pozemku sa žiadosť prerokuje na najbližšom zasadnutí.
13. Starosta predložil
poslancom zámer na zámenu
časti pozemkov odčlenených
geometrickým plánom č. 117/2020 zo dňa 12.10.2020 od vlastníkov Vratislav Gallo,
Hana Gallová, Emília Gallová, Agrotavarok , z dôvodu rozšírenia cintorína. Poslanci návrh
prerokovali a schválili tak ako je uvedené v uznesení.
14. Starosta predložil poslancom zámer na zámenu alebo kúpu časti pozemkov odčlenených
geometrickým plánom č. 119/2020 od vlastníkov:
Marta Škodová – zámena časti pozemkov, Daniela Juházyová, Ing. Ondrej Alexaj, Ing,
Vladimír Gallo – kúpa časti pozemkov z dôvodu vysporiadania cesty na záhumní. Poslanci
návrh prerokovali a schválili tak ako je uvedené v uznesení.
15. Starosta predložil poslancom, že vlastníci pozemkov Milan Šoltis , Jaroslav Šoltis, Poprad,
PhDr. Dagmar Krišková majú záujem darovať obci časti parciel odčlenené geometrickým
plánom č.92/2020 zo dňa 2.10.2020 na rozšírenie cesty par. č. 409. Poslanci návrh
prerokovali a jednomyseľne schválili.

16. Starosta predložil poslancom návrh na podanie žiadosti na výstavbu elektrickej nabíjacej
stanice pre elektromobily v rámci výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR.
Poslanci návrh prerokovali a schválili podanie žiadosti.
17. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce č.6/2020. Poslanci
návrh prerokovali a schválili tak ako je uvedené v uznesení..
18. Starosta oboznámil poslancov o povinnosti vykonať inventarizáciu majetku obce a fyzickú
inventúru hmotného majetku obce k 31.12.2020.

Poslanci schválili inventarizačnú komisiu v zložení
Ing. Jaroslav Jaroš, Martin Gallo,
Peter Basarík.
19. V rôznom
- p. starosta informoval o:
a) rokovaní s predsedníctvom CZ ECAV Mengusovce ohľadom zámeny pozemkov na
cintoríne a oboznámil poslancov, že obec prijala 4 listy od vlastníkov pozemkov Ing,
Pavla Rataja, Mariany Skokanovej, Ľuboša Lásku, Jaroslava Šoltisa , ktorí sa rozhodli
darovať svoje podiely na vysporiadanie plôch na cintoríne.
b) stave stavebného povolenia na inžinierske siete , rieši sa nájomná zmluva s urbárom,
c) stave pôžičky z vo VÚB,
d) intenzívnych dažďoch, 13.10. 2020 sa vylieval potok vyše dediny, je potrebné
vykopať kanál okolo poľa,. P. Milan Vechter navrhol rozšíriť koryto potoka.
d) Recyklogroup vypovedal zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov na rok 2021, bude ešte z našej strany rokovaniem,
e) o voľbe riaditeľky materskej školy,
f) o stave podaných žiadostiach na MASKe,
g) o uznesení vlády SR č. 665 o plošnom testovaní COVID-19,
- p. Ing. Jaroslav Jaroš upozornil že, nesvietia niektoré svetlá, p. starosta- spíšu sa čísla
stĺpov ktoré nesvietia a budú sa reklamovať. Ďalej p. Jaroš upozornil na ďalšie
nedostatky (zábradlie na 1. moste, most na záhumní, koše na detskom ihrisku, gabiony
a zábradlie pri mlyne). Priebežne sa odstránia.
- p. Peter Basarík sa informoval o obecnom kompostovisku. Poslanci prerokovali rôzne
miesta. Na najbližšom zasadnutí poslanci predložia návrhy ktorý obecný pozemok by
sa dal využiť na kompostovisko. Ďalej upozornil, že majitelia psov nedodržiavajú VZN
o chove psov- nezbierajú exkrementy.
- poslanci navrhnú do rozpočtu 2021 investičné akcie,
20. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Ing. Marta Alexajová

Ján Šoltis
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Milan Vechter
Jaroslav Šalling

