Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 08.12.2020
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny
1. Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
6. Schválenie zámeny pozemkov na cintoríne.
7. Schválenie zámeny pozemkov cesta na Záhumní.
8. Prerokovanie podania žiadosti o poskytnutie dotácie z fondu na podporu umenia
v roku 2021 na modernizáciu obecnej knižnice v Mengusovciach.
9. Schválenie podania žiadosti na envirofond na rozšírenie splaškovej kanalizácie v časti
obce Vrch Poľa.
10. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. VII/2020.
11. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023.
12. Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023.
13. Rôzne.
14. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Milan Vechter
Jaroslav Šalling
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Starosta obce za zapisovateľku určil Andreu Vojčíkovú a za overovateľov bol určený
Milan Vechter, Jaroslav Šalling
3. Starosta obce predložil prítomným poslancom program, ktorý jednomyseľne schválili.
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Ing.
Zuzana Wechterová, Peter Basarík a Martin Gallo.
5. Starosta obce predložil Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 vypracovaný
kontrolórkou obce Danou Hojnošovou. Poslanci plán kontrolnej činnosti jednomyseľne
schválili.
6. Obec podľa zákona o obecnom zriadení zámer zámeny schválený dňa 20.10.2020
uznesením č. 165/2020, zverejnila na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa
13.11.2020. Poslanci schválili , že zámena pozemku je z dôvodov hodných osobitného
zreteľa –za účelom vysporiadania pozemkov, z dôvodu rozšírenie cintorína. Poslanci
hlasovali tak ako je uvedené v uznesení č. 178/2020 zo dňa 8.12.2020.
7. Obec podľa zákona o obecnom zriadení zámer zámeny schválený dňa 20.10.2020
uznesením č. 166/2020, zverejnila na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa
13.11.2020. Poslanci schválili , že zámena pozemku je z dôvodov hodných osobitného
zreteľa –za účelom rozšírenie cesta na Záhumní. Poslanci hlasovali tak ako je uvedené
v uznesení č. 179/2020 zo dňa 8.12.2020.
8. Starosta obce oboznámil poslancov s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie z fondu na
podporu umenia v roku 2021 na modernizáciu obecnej knižnice v Mengusovciach.
Poslanci zobrali na vedomie podanie žiadosti a schválili financovanie vo výške 4540,00 €.
Spoluúčasť obce bude vo výške 20%.
9. Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou podania žiadosti z environmentálneho
fondu na dobudovanie kanalizácie v obci Mengusovce. Poslanci podanie žiadosti
prerokovali a jednomyseľne schválili.

10. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 7/2020. Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu,
ktorá je prílohou zápisnice.
11. Starosta obce predložil stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dany Hojnošovej k návrhu
rozpočtu obce na roky 2021-2023. Poslanci stanovisko zobrali na vedomie.
12. Ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce Mengusovce na rok 2021
v príjmovej a výdavkovej časti ako vyrovnaný vo výške 384 200,00€ Poslanci
jednomyseľne schválili rozpočet obce na rok 2021. Rozpočet obce Mengusovce na rok
2021 je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozpočet obce na rok
2022 a 2023.
13. Ing. Marta Alexajová predložila, poslancom návrh na odpis nevymožiteľných
pohľadávok na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 1132,75 €. Poslanci
návrh prerokovali a schválil. Návrh je prílohou zápisnice.
14. Starosta obce predložil na prerokovanie doplnený „ Programu rozvoja obce Mengusovce
2015-2022“. Program bol doplnený v programovej časti 4 doplnenie opatrenia 4.1 kultúrny
dom projekt rekonštrukcia kultúrneho domu oblasť kultúra. Poslanci prerokovali
a schválili doplnenie a aktualizáciu.
15. Poslanec Peter Basarík navrhol za prácu počas celého roka a s prihliadnutím na
mimoriadnu situáciu COVID-19 zvýšenie platu starostu obce určený podľa § 3 ods.1
z 30% na 60% s účinnosťou od 1.12.2020 do 31.1.2021. Ing. Jaroslav Jaroš navrhol
navýšenie platu z 30% na 35% počas celého roku 2021. Poslanci hlasovali za návrh
poslanca Petra Basaríka návrh na dvojmesačné zvýšenie platu starostu obce z 30% na
60% schválili. Poslanci hlasovali tak ako je uvedené v uznesení č. 187/2020 zo dňa
8.12.2020.
16. Starosta obce predložil návrh zmluvy Ing. Marcela Česlu na nájom pozemku na uloženie
elektrickej prípojky. Starosta
predložil
cenovú ponuku vypracovanú pre obec
Mengusovce spoločnosťou BSK EUROPE Plus s.r.o, Poprad na vypracovanie projektovej
dokumentácie pre územné a stavebné konanie pre lokalitu „Pred Maretou 2“ , ktorá by
vyriešila aj pripojenie budúcej výstavby rodinného domu Ing. Marcela Česlu. Poslanci
návrhy prekovali a schválili zadanie vypracovania projektovú dokumentáciu pre územné
a stavebné konanie - elektrifikácia rodinnej zástavby lokalita „Pred Maretou 2“. Poslanci
hlasovali tak ako je uvedené v uznesení č. 188/2020 zo dňa 8.12.2020.
17. Starosta obce sa informoval u poslancov či našli vhodný pozemok na kompostovisko.
Poslanec Jaroslav Šoltis navrhol pozemok KN-E 2105/2, ktorý je spoločnou
nehnuteľnosťou UPS Mengusovce, starosta obce navrhol vytvorenie kompostoviska na
obecnej parcele KN-C č.3401 orná pôda evidovanej na LV č. 1. Poslanci návrh schválili.
18. V rôznom
p. starosta:
- oboznámil poslancov s doriešením osvetlenia pri s.č.111,
- informoval poslancov, že budova bývalého SAD má nového vlastníka ktorý plánuje
výstavbu bytov
- informoval o akcií privítanie Mikuláša ktorá bola ovplyvnená mimoriadnu situáciu
COVID-19.
Poslanec Ing. Jaroslav Jaroš poďakoval starostovi za odvedenú prácu v obci.
Poslanec. Martin Gallo poďakoval za vydarenú akciu Mikuláša.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Šalling
Milan Vechter
Ján Šoltis
starosta obce

