Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 11. 06. 2020
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Návrh na odsúhlasovanie zmien vyplývajúcich z predaja , prevodu alebo odpisu
hmotného a nehmotného majetku obce Obecným zastupiteľstvom.
6. Všetky projekty v realizácií, rušenie projektov ako aj zmeny všetkých projektov, ktoré
boli na území obce realizované, sú v štádiu realizácie alebo sa budú realizovať musia
byť odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom.
7. Rôzne.
8. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení : Jaroslav Šalling, Jaroslav Šoltis

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Ján Šoltis.
Skonštatoval, že zo 7 poslancov je prítomných 7 a Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program, poslanci program zastupiteľstva
jednomyseľne schválili.
3. Starosta obce za zapisovateľku určil Ing. Zuzanu Wechterovú a za overovateľov zápisnice
boli určení p. Jaroslav Šalling a p. Jaroslav Šoltis
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Ing.
Jaroslav Jaroš, Milan Vechter, Martin Gallo
5. P. starosta odovzdal slovo poslancom, na ktorých podnet bolo toto zasadnutie zvolané. P.
Milan Vechter odkomunikoval za návrhovú komisiu podnety, ktoré boli adresované
občanmi:
a) konkrétne ide o nákup a parkovanie techniky na zbernom dvore, o ktorej poslanci
nemali žiadnu vedomosť. Starosta obce vysvetlil, že ide o techniku v súkromnom
vlastníctve a techniku zo zberného dvora odstráni.
b) v súvislosti s bodom 5a) bol zámer v rámci letnej sezóny pokosiť trávu, zbalíkovať ju
a ponúknuť na odpredaj. Nakoľko obec nedisponuje dostatočnou technikou ani potrebnými
pracovnými silami, poslanci jednomyseľne schválili variantu mulčovania. V tejto súvislosti
p. Martin Gallo poukázal na urgentnú potrebu pokosenia plôch v areáli materskej školy
a okolia multifunkčného a detského ihriska, nakoľko je sezóna alergií a kliešťov.

c) zrušenie zberných hniezd, ktoré nebolo poslancami odsúhlasené a verejnosti vopred
oznámené. K tomuto bodu uviedol Jaroslav Šoltis, že zrušenie zberných hniezd plne
schvaľuje, a o tomto bode bola diskusia aj na viacerých minulých zasadnutiach obecného
zastupiteľstva. Pani Marta Alexajová uviedla, že obyvatelia obce boli viackrát vyzvaní na
rešpektovanie zásad triedenia zberu, pretože pokiaľ sa situácia s "triedením" odpadu nezlepší,
obec pristúpi k zrušeniu zberných hniezd. Rovnako aj pán Peter Basarik vyslovil súhlas so
zrušením a potvrdil, že diskusia k tomu v minulosti prebehla viac ráz.
Starosta vysvetlil, že obec má zmluvu na odvoz separovaného zberu vo vreciach. Navyše
tieto hniezda boli neestetické a občania sa zbavovali odpadu, ktorý do kontajnerov tam
umiestnených nepatril. Nakoľko kontajnery umiestnené v týchto hniezdach stratili svoje
opodstatnenie, stali sa nadbytočnými. Poslanci uznesením jednomyseľne rozhodli
o priamom predaji 15 ks 1 100 l nádob v cene 50,-€/ kus.
Následne bolo schválené ďalšie využitie prístreškov, ktoré budú demontované
a prevezené v počte 1 a pol ks ako prístrešok na zberný dvor a 1 prístrešok na Kejdy. Za
bolo 6 poslancov / Peter Basarik, Martin Gallo, Jaroslav Šalling, Jaroslav Šoltis, Milan
Vechter, Ing. Zuzana Wechterová/ , proti 1 poslanec/ Ing. Jaroslav Jaroš /
d) Po demontovaných prístreškoch sa plochy upravia nasledovne:
da) podložie pri bytovke zostane zachované a bude slúžiť ako parkovacie miesto
db) na miesto pri katolíckom kostole budú osadené 2 ks lavičiek
dc) z miesta pri detskom ihrisku bude odstránená zámková dlažba, plocha bude zatrávnená
a doplní sa chýbajúca časť plota.
Za bolo 5 poslancov / Peter Basarik, Martin Gallo, Ing. Jaroslav Jaroš, Milan Vechter, Ing.
Zuzana Wechterová/ , proti 2 poslanci / Jaroslav Šoltis a Jaroslav Šalling/.
Na záver tohto bodu poslanci zdôraznili nutnosť vzájomnej komunikácie medzi starostom
a poslancami, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.
6. Nakoľko je v obci rozpracovaných viacero projektov, žiadal p. Vechter o informácie, v
akom štádiu sa jednotlivé projekty nachádzajú. Zdôraznil, že je rozpracovaných veľmi
veľa projektov, ktoré nie sú dokončené, a vyžadujú si značné finančné aj ľudské kapacity.
Treba preto prehodnotiť ich realizáciu. Na otázku starostu, ktoré projekty to sú, pán
Vechter uviedol:
- zasnežovanie bežkárskych tratí. Pán starosta podal vysvetlenie, že v uplynulej zimnej
sezóne sa bežkárske trate nerobili práve kvôli nedostatku snehu a celkovo nevhodnému
počasiu na túto aktivitu. Možné zasnežovanie tratí je víziou starostu do budúcna, práve
kvôli nepriaznivému počasiu.
- projekt malej vodnej elektrárne pri Mlyne. Starosta uviedol, že práce na príprave
projektov sú utlmené vzhľadom k nesúhlasnému stanovisku občanov obce.
- projektová dokumentácia na inžinierske siete pre IBV. Starosta uviedol, že Projekty na
vybudovanie inžinierskych sietí na území Pred Maretou a na Vrch poli sú v štádiu začatia
Územného konania.
K ďalším projektom pán starosta uviedol, že:
- projekt vybudovania šatní na multifunkčnom ihrisku nebude realizovaný z dôvodu
vysokého finančného nákladu a zamietnutia Žiadosti o finančný príspevok z PSK.
- projekt rekonštrukcie sály na obecnom úrade je vo finálnom štádiu schvaľovania.
- projekt vybudovania autobusových zastávok v obci je s veľkou šancou na úspešnú
realizáciu.

Pán starosta následne podotkol, že obec musí byť pripravená a mať vypracované viaceré
projekty dotiahnuté až do štádia stavebného povolenia, pretože výzvy na čerpanie
príspevkov z Fondov EÚ resp. zo štátu, ktoré sú vyhlasované, majú veľmi krátku lehotu
na podanie kompletnej žiadosti. Podané žiadosti musia byť kompletné, vrátane rôznych
vyjadrení a súhlasov, ktoré nie je možné dodať v tak krátkom čase. Preto je dôležité mať
takéto projekty pripravené.
Starosta obce následne podal vysvetlenie k jednotlivým projektom:
a) projekt MVE je v štádiu projektovej dokumentácie. Starosta oboznámil poslancov
s nesúhlasným stanoviskom 28 občanov obce voči tomuto projektu. Poslanci uznesením
schválili zastavenie ďalších aktivít spojených s projektom MVE. Za bolo 5 poslancov / Peter
Basarik, Martin Gallo, Ing. Jaroslav Jaroš, Milan Vechter, Ing. Zuzana Wechterová/ , proti 1
poslanec / Jaroslav Šoltis/ a zdržal sa 1 poslanec / Jaroslav Šalling/.
b) starosta obce prečítal poslancom vypracovaný statický posudok mosta, na opravu ktorého
bolo vyčlenených 20 000 €. Podľa tohto posudku je most v havarijnom stave a uvedená suma
nebude postačovať na jeho opravu. Je nutné vypracovať plán, ako danú situáciu vyriešiť.
Starosta vyzval poslancov, aby na budúcom zastupiteľstve navrhli nejaké spôsoby riešenia
tejto situácie.
c) projekt na vybudovanie šatní pri multifunkčnom ihrisku nebude z dôvodu zrušenia výzvy
realizovaný.
d) na projekt autobusovej zastávky poslanci uznesením jednomyseľne schválili žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z výzvy MAS pre obce v rámci operačného
programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti
a dostupnosti sídiel. Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-003 „ Autobusové zastávky
v Mengusovciach na miestnej komunikácii“.
e) Pán Jaroslav Šoltis podotkol, že pred zimou bolo na zastupiteľstve dohodnuté
vypieskovanie multifunkčného ihriska. Pán Martin Gallo navrhol aj opravu/výmenu
ochranných sietí, keďže už miestami neplnia svoju funkciu.
p. Vechter navrhol, aby finančné prostriedky, pôvodne určené na dotácie športovým
klubom, ktoré boli OZ zrušené, boli poskytnuté na nevyhnutnú opravu multifunkčného
ihriska.
Na tento návrh odpovedala ekonómka Andrea Vojčíková, že finančné prostriedky, ktoré boli
pôvodne určené športovým klubom, z dôvodu krátenia podielových daní, do rozpočtu obce
vôbec neprišli. Zdroje na opravu ihriska teda treba hľadať v iných kapitolách.
7. V rôznom starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p. Denisy Pirschelovej, bytom
Poprad, o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce v oblasti Pred Maretou, KNC 1005
o výmere 401 m2. Túto žiadosť poslanci jednomyseľne neschválili.
Ing. Jaroslav Jaroš poukázal na potrebu úpravy cestných komunikácií, ktoré sú poznačené
rozkopávkami a na výmenu panoramatickej informačnej tabule na Vrch Poli. Starosta
odpovedal Ing. Jarošovi, že v obci sú dve nové prekopávky kvôli napojeniu budov na
inžinierske siete, a to pred domom pána Milana Vechtera a Ing. Vladimíra Galla. Na tieto
prekopávky bolo obcou vydané Rozhodnutie, v ktorom je definovaná povinnosť stavebníka
uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Zostávajúce 2 diery na ceste vyrieši obec.

K výmene informačnej tabule požiadal starosta Ing. Jaroša, aby kontaktoval pôvodného
zhotoviteľa.
P. Basarik sa opýtal na zabezpečenie odpadkových košov na detskom ihrisku. P. starosta
ubezpečil, že v krátkom čase budú tieto osadené, sú vo výrobe.
Pán Jaroslav Šalling sa spýtal na možnosť vybudovania zábrany pre autobus, aby
nezastavoval na nespevnenej trávnatej ploche. Starosta prisľúbil vyriešenie osadením
kameňov, príp. iným vhodným spôsobom.
Pri otázke na odstránenie železných stĺpov z premiestneného rozhlasu uviedol starosta, že
tieto stĺpy plánuje odstrániť svojpomocne v réžii obce, rovnako, ako bola realizovaná aj
demontáž káblového vedenia rozhlasu, čím obec ušetrila v porovnaní so spôsobom zadania
zákazky firme cca 2.500 €.
Starosta vyzval poslancov k väčšej ochote a nezištnosti pri realizácii rôznych aktivít v obci,
po vzore iných obcí. Uviedol príklad, kde v Lendaku vybudovala obec s nezištnou pomocou
obyvateľov sánkarskú dráhu pre ich obyvateľov. Pán Milan Vechter k tomu uviedol, že by
bola vhodná väčšia zaangažovanosť poslancov aj obyvateľov byť nápomocní pri riešení
rôznych obecných aktivít. S týmto väčšina poslancov súhlasila, no sú aj takí, ktorí nie sú
ochotní robiť pre obec nezištne.
P. starosta oboznámil poslancov s návrhom Zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava. Vzhľadom na zmenu technológie uvoľňuje
firma jednu miestnosť. Poslanci novú zmluvu schválili. Za bolo 7 poslancov / Peter Basarik,
Martin Gallo, Ing. Jaroslav Jaroš, Jaroslav Šalling, Jaroslav Šoltis, Milan Vechter, Ing.
Zuzana Wechterová/ .

V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Ing. Zuzana Wechterová
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Šalling
Jaroslav Šoltis

Ján Šoltis
starosta obce

