Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 2. 3. 2021
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020.
Správa nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky obce Mengusovce za rok 2020.
Správa o účtovnej závierke obce Mengusovce za rok 2020 a schválenie záverečného účtu za
rok 2020.
8. Výročná správa obce Mengusovce za rok 2020.
9. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1.
10. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce.
11. Zámena pozemkov z dôvodu budovania inžinierskych sieti v lokalite“ Pred Maretou“.
12. Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena VSD.
13. Návrhy na čiastkové zmeny ÚP.
14. Žiadosť Ing. Ľubomíra Šoltisa o odkúpenie pozemku.
15. Návrh na vyradenie nepotrebného majetku obce.
16. Rôzne.
17. Záver.
-------------------------------------------------------------------------------------1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program OZ. Poslanci program jednomyseľne
schválili.
3. Za overovateľov zápisnice boli starostom určení poslanci Martin Gallo a Ing. Zuzana Wechterová
a za zapisovateľku Ing. Marta Alexajová.
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli jednomyseľne zvolení
Peter Basarík, Jaroslav Šoltis, Ing. Jaroslav Jaroš.
5. Ekonómka obce Andrea Vojčíková predložila poslancom kontrolórkou obce vypracované
Stanovisko k Záverečnému účtu obce Mengusovce za rok 2020. Poslanci stanovisko vzali na
vedomie.
6. Ekonómka z poverenia audítorky prečítala poslancom Správu nezávislého audítora k overeniu
účtovnej závierky Obce Mengusovce za rok 2020. Poslanci správu vzali na vedomie.
7. Poslanci vzali na vedomie ekonómkou obce predloženú Správu o účtovnej závierke obce za rok
2020 .
Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce Mengusovce za rok 2020 bez
výhrad a potvrdilo prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 2 418,98 Eur, ktorý sa použije
na tvorbu rezervného fondu. Rozdiel medzi čerpaním a skutočnou potrebou rezervného fondu, v

sume 28 601,75 EUR a rozdiel vzniknutý vo finančných operáciách sa vrátiť do rezervného
fondu vo výške 28 311,60 EUR do 30. dní od schválenia záverečného účtu.
8. Ekonómka obce predložila poslancom Výročnú správu obce Mengusovce za rok 2020. Poslanci
výročnú správu vzali na vedomie.
9. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na I. Zmenu rozpočtu obce na rok 2021. Poslanci
návrh prerokovali, a doplnenú zmenu schválili ako vyrovnaný vo výške 463 700,- Eur, ako je
uvedené v prílohe zápisnice.
10. P. starosta predložil poslancom žiadosti o dotácie z rozpočtu obce :
- Jazdecký klub TAVAROK, Mengusovce 191
o finančnú podporu v roku 2021 na
zabezpečenie účastí na športových podujatiach a udržanie chovu jazdeckých koní a žiadosť
o finančnú podporu na zabezpečenie účasti na majstrovstvách sveta seniorov v Pisse-San
Rossore dňa 22.5.2021.
- ŠKJ JAGAK, Mengusovce 131 na činnosť klubu. Účasť členov klubu na domácich
a zahraničných pretekoch.
Poslanci žiadosti prerokovali a vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19, rozhodli, že
finančné prostriedky budú schválené a poskytnuté podľa vývoja pandemickej situácie. Finančné
prostriedky sú ponechané v rozpočte obce.
11. P. starosta predložil poslancom zámer na zámenu časti pozemkov v lokalite pred Maretou.
Z parcely registra C-KN číslo 967 – ostatná plocha, vo vlastníctve Obce Mengusovce, za časť
parcely registra C-KN číslo 959 – orná pôda vo vlastníctve Ing. Vladimír Gallo, Mengusovce 102,
o výmere 33 m2, ktoré budú odčlenené geometrickým plánom.
Zámena pozemkov sa zrealizuje za účelom vysporiadania vlastníckych práv, z dôvodu realizácie
inžinierskych sieti. Poslanci zámer prerokovali a jednomyseľne schválili.
12. P.
starosta predložil poslancom
Návrh zmluvy
o zriadení vecného bremena
pre
Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice. Vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti s realizáciou
stavby elektro energetického zariadenia na pozemku registra C KN č. 383/2. Poslanci návrh
prerokovali a jednomyseľne schválili uzatvorenie tejto zmluvy.
13. P. starosta predložil poslancom žiadosti na čiastkové zmeny územného plánu obce Mengusovce,
a) Ing. Róberta Handzuša, Albrechtova 1, Bratislava 2, o zahrnutie do plánu čiastkovej zmeny
ÚPO Mengusovce zmenu maximálnej výšky stavby na kóte z 824,6 m.n.m. na 843 m.n.m. na
C KN č. 85/2,98/1,96,101/2 v k. ú. Mengusovce. Poslanci žiadosť prerokovali
a jednomyseľne neschválili,
b) Ľubomíra Hanečáka, Odbojárska 3325/5, Poprad, na parcelu registra C KN č.2788 na zmenu
funkčného využitia – vybudovanie chatky v korunách stromov a zámer prenajať tento
obecný pozemok. Celý proces čiastkovej zmeny územného plánu bude žiadateľ realizovať na
vlastné. Poslanci žiadosť prerokovali a žiadosti jednomyseľne neschválili.
c) Jaroslava Jaroša, Mengusovce 185 o zmenu územného plánu obce Mengusovce na parcelu C
KN číslo 2419 a to zmenu funkčného využitia – výstavba rodinného domu. Celý proces
čiastkovej zmeny územného plánu bude žiadateľ realizovať na vlastné náklady. Poslanci
žiadosť prerokovali a jednomyseľne schválili.
d) Jaroslava Baláža, Zimná 3235/8, Poprad o zmenu funkčného využitia objektu z rekreácie
a športu na obytnú zónu na parcelách registra C KN č. 357/1 a E-KNč.462/1,462/2, ktoré sú
v spoluvlastníctve žiadateľa. Celý proces čiastkovej zmeny územného plánu bude žiadateľ
realizovať na vlastné náklady. Poslanci žiadosť prerokovali a jednomyseľne schválili.
14. P. starosta predložil poslancom žiadosť Ing. Ľubomíra Šoltisa, Čremošné 43, Turčianske
Teplice o kúpu pozemku novovzniknutej parcely podľa geometrického plánu č. 17/2021, ktorý
vyhotovil Ing. Pavol Basarík, a to parcela registra C KN číslo 405/7, zastavaná plocha o výmere
4 m², ktorá vznikla z parcely registra E KN číslo 450/102,diel č.2 a číslo C-KN č.1/1 diel č. 1,
v k. ú. Mengusovce, ktoré sú vo vlastníctve Obce Mengusovce za cenu 40,- eur/m2. Dôvodom
prevodu je porealizačné zamerania stavby s názvom „ Zmena dokončenej stavby – prístavba

reštaurácie a zmena účelu pôvodnej stavby“- okraj stavby zasahuje do obecných parciel. Poslanci
žiadosť prerokovali a jednomyseľne schválili predaj pozemku za 10eur/m2.
15. P. Alexajová predložila poslancom návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a opotrebovaného
hmotného majetku obce v materskej škole a na obecnom úrade podľa príloh. Obstarávacia cena
majetku je v hodnote 1938,48 eur zostatková cena vyradeného majetku 0,- eur . Poslanci návrh
prerokovali a jednomyseľne vyradenie majetku schválili.
16. V rôznom p. Starosta:
a) oboznámil poslancov o podanej žiadosti na poskytnutie dotácie z Prešovského
samosprávneho kraja na základe výzvy Mikroregión PSK , program Šport, na projekt „Oplotenie
športového areálu multifunkčného ihriska“ . Celkový rozpočet projektu 12 000,- eur. Poslanci
súhlasili s podanou žiadosťou,
b) predložil poslancom návrh na podanie žiadosti na základe výzvy Environmentálneho fondu,
oblasť program obnovy dediny, činnosť POD environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, na
projekt s názvom „Náučná expozícia historickej hasičskej techniky“ vo výške 5 000,- eur.
Poslanci jednomyseľne schválili podanie žiadosti.
c) predložil poslancom návrh opravy cesty na Kejdy po druhý most. Poslanci prerokovali rôzne
spôsoby opráv a dohodli sa , že na ceste sa urobia iba nevyhnutné opravy a je potrebné zamerať
sa na opravy ciest v obci.
d) ďalej informoval poslancov o
- pokračovaní v testovaní na COVID -19,
- nepodporení žiadosti na modernizáciu obecnej knižnice z Fondu na podporu umenia,
- objednaní knihy Poprad a okolie,
- zámere odčleniť geometrickým plánom pozemky na autobusové zastávky pri hlavnej ceste
, odkúpiť ich a vybudovať nové autobusové zastávky,
- vyjadrení a rokovaní s VSD k distribučnej sieti IBV pred Maretou 2. etapa
- vysporiadaní cintorína , o výbere oplotenia na cintoríne,
- rokovaní s NDS o diaľničnej lávke pre peších,
- povinnosti obce zabezpečiť zber BIO kuchynských odpadov na svojom území pre obyvateľov.
Obec zabezpečí tento zber 10 l BIO nádobami pre každú domácnosť,
- rokovaní s pracovníkom T-Com- u o optickom vedení v obci,
- stretnutí so zástupcami Slovenskej pošty, na ktorom bolo oznámené skončenie prevádzky
pošty v našej obci od 1.5.2021,
e) p. Ing. Jaroslav Jaroš sa informoval o orezávaní stromov a poďakoval za vyriešenie zástupu
v materskej škole,
f) p. Jaroslav Šoltis upozornil na požívanie alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách,.
17. 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:
Martin Gallo
Ing. Zuzana Wecherová

