Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 18.05.2021
----------------------------------------------------------------------------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 na zápis do kroniky obce.
6. Zmena rozpočtu obce Mengusovce č. 2/2021
7. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce.
8. Prerokovanie zámeru zámeny pozemkov vo vlastníctve cirkevného zboru ECAV na
vysporiadanie majetku časti cintorína.
9. Schválenie zámeny pozemku vo vlastníctve obce Mengusovce za účelom vybudovania
inžinierskych sieti kanalizácia Pred Mareta I.
10. Schválenie kúpy pozemku na vysporiadanie cesty na Záhumní.
11. Prerokovanie návrhu na vysporiadanie podielového vlastníctva formou odčlenenie
podielu obce pozemku parcela č. KNE-1991/2.
12. Schválenie kúpy pozemku na vysporiadanie pozemkov pod autobusovou zástavku
podľa GP
13. Prerokovanie žiadosti Anny Šandorovej o čiastkovú zmenu územného plánu obce
Mengusovce.
14. Prerokovanie VZN obce Mengusovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mengusovce.
15. Rôzne.
16. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Jaroslav Šoltis, 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
Jaroslav Šoltis, 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.
5. Mgr. Slávka Slivková predložila poslancom návrh na zápis do kroniky obce. Poslanci
návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.
6. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 2/2021. Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu,
ktorá je prílohou zápisnice.
7. Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce. Obecné
zastupiteľstvo schválilo finančné príspevky z rozpočtu obce pre
- 1.FC Mengusovce 500,-eur
- Jazdeckého klubu TAVAROK Mengusovce, vo výške 2500,00 eur
- Jazdeckého klubu Jagal Mengusovce, vo výške 1000,00- eur.
Poslanci prerokovali žiadosť OZ Kimbiark, Mengusovce 123 o členský príspevok vo
výške 500,00 € a príspevok v uvedenej výške schválili.
8. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Zámer na zámenu pozemkov medzi Obcou Mengusovce
a Evanjelickým a.v. cirkevným zborom Mengusovce. Zámena pozemkov sa zrealizuje za účelom
vysporiadanie majetkových vzťahov na cintoríne a pod cestou. Zámer na zámenu pozemkov bude
zverejnený na úradnej tabuli. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.

9. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámenu zmluvu kde zamieňajúci sú Obce Mengusovce,
Mengusovce 123, IČO:00326402, Ing. Vladimír Gallo, Mengusovce 102 a JUDr. Viera
Ratajová, Čiernovodská 5230/4, Bratislava, tak ako je uvedené v uznesení. Poslanci schválili
zámennú zmluvu jednomyseľne.
10. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednomyseľne schválilo kúpu pozemkov od: Ing. Tatiana
Luhová, Slnečná 4155/5, Dubnica nad Váhom v 1/2- ici a Ing. Darina Gabrišová, Predmestská
1711/44, Žilina v 1/2-ici, a to parcelu KN-C č. 129/2, 49 m2, vytvorená z časti pôvodnej parcely
KN-C č. 129-diel č. 2 za kúpnu cenu 5,00 €.za m 2. a parcelu KN-C č. 139/2, 79 m2 , vytvorenú
z časti pôvodnej parcely KN-C č. 139-diel č. 5 za kúpnu cenu 10,00 € za m2. Prevod vlastníctva sa
vykoná na základe kúpnej zmluvy a návrh na vklad znáša kupujúci.
11. Starosta obce predložil návrh na vysporiadanie podielového vlastníctva formou odčlenenia
podielu obce pozemku parcela č. KNE-199/2 v kú Mengusovce, z dôvodu vysporiadania
vlastníckych práv pod cestou. Poslanci návrh prerokovali a schválili.
12. Starosta obce predložil návrh na vysporiadanie pozemkov, ktoré sú odčlenené Geom.
plánom č.28/2021 pod autobusovými zastávkami . Poslanci návrh prerokovali a schválili

kúpu pozemkov za 10,00 € /m2. Starosta obce osloví vlastníkov pozemkov.

13. Starosta obce predložil žiadosť Anny Šandorovej o čiastkovú zmenu územného plánu obce
Mengusovce týkajúcej sa parcely registra C KN číslo 2209, 2210,2211,2212 – orná pôda , ktorá je
vo vlastníctve žiadateľky, a to zmenu funkčného využitia na výstavbu rodinného domu. Celý
proces čiastkovej zmeny územného plánu žiadateľ zrealizuje na vlastné náklady. Poslanci návrh
prorokovali a jednomyseľné schválili.
14. Ing. Marta Alexajová predložila návrh VZN obce Mengusovce č. 1/2021 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mengusovce. Poslanci
návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.

15. V rôznom
p. starosta:
- predložil žiadosť Ing. Zuzany Basaríkovej na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje na parcele KN-E č.62 zastavané plochy a nádvoria na
uloženie elektrického kábla podľa situačného plánu v rámci rekonštrukcie el. prípojky rodinného
domu č. 29. Rozsah vecného bremena je zakreslený v geometrickom pláne č. 23/2021, ktorý je
prílohou uznesení.
- predložil žiadosť Ing. Zuzany Basaríkovej a Petra Basaríka o zámenu časti pozemku na
parcele č. KNE 62 zastavané plochy a nádvoria v kú Mengusovce o výmere 7m2 vo vlastníctve
obce Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123, IČO: 00326402 za časť pozemku na parcele č. KNE
53/1 zastavané plochy a nádvoria v kú Mengusovce o výmere 7m2 vo vlastníctve Ing. Zuzany
Basaríkovej a Petra Basaríka, ktoré sú odčlenené Geom. plánom č.23/2021. Zámena pozemkov

sa realizuje za účelom vysporiadania vlastníckych práv, pod cestou. Poslanci návrh
prerokovali a schválili.
Ďalej starosta obce informoval poslancov:
-o možnosti podpísania Memoranda o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre
podporu rodiny. Poslanci návrh prerokovali a neschválili.
-o zrušení pošty v obci, starosta obce vynaložil maximálne úsilie aby k zrušeniu pošty
nedošlo.
- o osadení mreže na zachytávanie odpadu v koryte potoka.
- o možnosti prenajatia poľnohospodárskej pôdy, ktorú obec získala kúpou
- o testovaní obyvateľov na COVID -19, ktoré bolo v našej obci 14 krát
- o zámere vybudovať chodník pre peších k NDS
- o ceste na Kejdy, ktorá je po dažďoch zničená
Poslanec Ing. Jaroslav Jaroš dal návrh na uloženie chýbajúcich podložiek na detskom
ihrisku a na potrebu opravy dier na cestách. P. starosta reagoval na požiadavky, podložky
na ihrisku sa doložia a akonáhle to počasie umožní diery sa opravia.
Ing. Zuzana Wechterová požiadala v svojom mene a v mene poslanca Milana Vechtera
a preloženie zasadnutí OZ z utorka na štvrtok. Nikto nemal námietky. Po vypracovaní
dodatku k rokovaciemu poriadku budú zasadania vo štvrtok.

Poslanec Jaroslav Šoltis informoval o zámere OZ Kimbiark vydať kroniku obce
Mengusovce od p. Michalku, ktorú spracoval do elektronickej podoby a požiadal
o príspevok na jej vydanie. Poslanci schváli príspevok vo výške 2000,00 €
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Šalling
Jaroslav Šoltis
Ján Šoltis
starosta obce

