Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 13.08.2020
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Zmena rozpočtu obce Mengusovce č. 4
Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Mengusovce

7. Prerokovanie žiadosti Ing. Ľubomíra Šoltisa, o súhlas vlastníka pozemku k navrhovanej
NN siete na parcele č. KN C 409.
8. Rôzne.
9. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Peter Basarík 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. Peter Basarík a p. Milan Vechter.
3. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Ing.
Zuzana Wechterová, Jaroslav Šoltis Ing. Jaroslav Jaroš
4. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 4/2019. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
466 935,00 €, Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou
zápisnice.
10. Ing. Marta Alexajová predložila poslancom návrh na VZN č. 2/2020 o určení výšky
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo
výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mengusovce. Poslanci návrh
prerokovali a jednomyseľne schválili.

11. Starosta obce predložil žiadosť Ing. Ľubomíra Šoltisa, o súhlas vlastníka pozemku
k navrhovanej NN siete na parcele č. KN C 409. Poslanci návrh prerokovali a súhlasili
s navrhovanou stavbou NN siete na parcele č. KN C 409, ktorá je súčasťou stavby „Súbor
apartmánových domov Mengusovce. Pred realizáciou žiadateľ Ing. Ľubomír Šoltis zriadi
vecné bremeno na pozemok č. KN C 409 v kú Mengusovce.
12.Starosta obce predložil návrh obce na zámenu pozemku parc. Č. 1005 o výmere 401 m 2 –
orná pôda vedenú na LV č. 1 v kú Mengusovce podiel 1/1, ktorej vlastníkom je Obec
Mengusovce, Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce IČO:00326402 za pozemok parcela č.
1084 o výmere 1732 m2 – ostatné plochy, vedenú na LV č. 819 v kú Mengusovce, ktorej
vlastníkom je Eva Krupová r. Kleinová, bytom, 059 36 Mengusovce 46 podiel 1/1.

Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.
13. Starosta obce poslancov oboznámil, že bola podaná žiadosť na Prešovský samosprávny
kraj na poskytnutie dotácie na realizáciu projektu verejnoprospešnej infraštruktúry
bodov záujmu cestovného ruchu PSK podpora pútnického turizmu „Náučný turistický
chodník obce Batizovce – Gerlachov – Mengusovce – Štôla“ . Poslanci upozornili, že
nebolo schválené podanie žiadosti na PSK, p. starosta vysvetlil, že žiadosť bola podaná
bez schválenia z dôvodu krátkemu termínu na podanie žiadosti. Na tento fakt upozornil aj
prítomný Ing. Matúš Holmok. Poslanci zobrali podanie žiadosti na vedomie a schválili
financovanie vo výške 14 400,00 € s toho bude 10 0000,00 € refundácia s PSK spoluúčasť
obce vo výške 4 400,00 €.
14. p. starosta predložil žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k trase prípojky elektrického
vedenia, ktorú doručil v deň zastupiteľstva Ing. Marcel Česla. Poslanci žiadosť
prerokovali a nesúhlasili s vydaním záväzného stanoviska. ( Obec môže vydať záväzné
stanovisko iba k projektovej dokumentácií.)
15. V rôznom p. starosta
a.) oboznámil poslancov so stavom projektovej dokumentácie v lokalitách Vrch
Pole , Pred Maretou a Intravilán a upozornil na potrebu zámeny pozemkov
a vyriešenia vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých budú siete
vybudované.
b.) p. Basarík upozornil na to, že cirkev nesúhlasila s predloženou ponukou na
zámenu pozemku pod cintorínom podľa neho dôvodom bol nepomer vo
výmere, pozemky by sme mali meniť 1:1 k tomuto názoru sa priklonil aj p.
Vechter. p. Šoltis oponoval, že pri zámene je potrebne zohľadniť aj druh
pozemku. Poslanci navrhli aby p. starosta zvážil ponuku pre cirkev a ďalej
jednal s predsedníctvom cirkevného zboru.
c.) Na zasadnutí vystúpil Ing. Holmok, ktorý upozornil na nebezpečný strom na
cintoríne, ktorý ohrozuje hrobové miesto. Ďalej vyjadril nesúhlas so zrušením
zberných miest na separovaný odpad. p. starosta vysvetlil, že obec bola nútená
zrušiť zberné miesta nakoľko ma zo zberovou spoločnosťou zmluvu na vrecový
zber, ďalším dôvodom zrušenia bolo aj to, že v nádobách sa nachádzali aj
zložky komunálneho odpadu, ktoré tam nepatrili z tohto dôvodu spoločnosť
Brantner vyvážala triedený odpad ako komunálny čo značne navýšilo náklady
na vývoz. p. Holmok sa opýtal či môže nosiť separovaný odpad na zberný dvor
nakoľko ho nemá kde skladovať, starosta odpovedal, že môže. P. Holmok sa
ďalej opýtal ako to je s Malou vodnou elektrárňou a či je konanie na Životnom
prostredí zastavené. P. starosta odpovedal, že stav preverí.
d.) Ing. Jaroš sa opýtal na cesty a či sa opravia diery, na multifunkčné ihrisko na
sitá, p. starosta odpovedal, že sitá sú objednané.
e.) P. Vechter sa opýtal na most kedy bude dokončený, p. starosta odpovedal, že
predpoklad je o týždeň.
5. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Peter Basarík
Milan Vechter

Ján Šoltis
starosta obce

