Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 25. 09. 2018
-----------------------------------------------------------------------------

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mengusovce č.1/2018 – o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mengusovce.
7. Správa o čerpaní rozpočtu obce.
8. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.4.
9. Žiadosť Dariny Havašovej o povolenie na úpravu obecného pozemku pred rodinným
domom č. 45.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Jaroslav Jaroš
Martin Gallo
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Za zapisovateľku určil Ing. Martu Alexajovú a overovateľov zápisnice Ing. Jaroslava
Jaroša a Martina Galla.
3. Starosta obce predložil prítomným poslancom program OZ. Poslanci program
jednomyseľne schválili.
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli jednomyseľne
zvolení Peter Gontkovič a Peter Basarík.
5. Kontrolórka obce Dana Hojnošová predniesla poslancom kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadania, ktorú poslanci vzali na vedomie.
6. Ing. Marta Alexajová predložila návrh VZN obce Mengusovce č. 1/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mengusovce.
Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.
7. Ekonómka obce Andrea Vojčíková predložila poslancom čerpanie rozpočtu k 24. 9. 2018.
Poslanci správu o čerpaní rozpočtu vzali na vedomie.
8. Ekonómka obce predložila poslancom Zmenu rozpočtu obce Mengusovce č. 4.
Poslanci zmenu rozpočtu po prerokovaní schválili jednomyseľne.

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Dariny Havašovej bytom Mengusovce č.
45 o povolenie upraviť na vlastné náklady časť obecného pozemku pred domom s.č. 45.
Poslanci žiadosť prerokovali a schválili úpravu pozemku, tak ako je uvedené v žiadosti
s podmienkou, že pozemok nebude využívaný na parkovanie.
10. V rôznom:
9.

P. Vojčíková
oboznámila poslancov s celkovým počtom dní nevyčarpanej
dovolenky starostu obce. Podmienky preplatenia nevyčerpanej dovolenky upravuje
§ 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov. Poslanci
prerokovali návrh na vyplatenie náhrady platu starostovi Jánovi Šoltisovi za
nevyčerpanú dovolenku a schválili vyplatenie náhrady platu za 27,5 dní. Výpočet
preplatenej náhrady tvorí prílohu zápisnice.
b) starosta informoval poslancov o povinnosti vykonať riadnu inventúru za rok 2018.
Poslanci schválili do inventarizačnej komisie: predseda: Ing. Matúš Holmok
člen: Mariana Skokanová, Vladimír Wechter
c) starosta informoval poslancov o rokovaní z dňa 24. 7. 2018 so žiadateľom Ing.
Milanom Handzušom o zriadení vecného bremena a majiteľmi susedných pozemkov
za účelom zriadiť spoločnú kanalizačnú prípojku . Na rokovaní nedošlo k žiadnej
dohode.
d) starosta zrekapituloval zrealizované akcie počas celého volebného obdobia 2014
až 2018.
11. V diskusii vystúpil:
a) p. Ing. Matúš Holmok
- oznámil, že AGROTAVAROK
sa už nebude podieľať na technickom
zabezpečovaní Mengusovského rodea.
- namontovať zábradlie na moste na záhumní,
- zrezať strom na cintoríne, ktorý môže poškodiť pomníky na cintoríne.
b) p. Ing. Jaroslav Jaroš
- upraviť koryto potoka, od prvého mostu po odrážky,
- stále prechádzajú cez dedinu veľké poľnohospodárske stroje, ktoré poškodzujú
cestu.
c) p. Peter Basarík
- doplniť podložky pod šmýkačku a oplotenie na detskom ihrisku
a)

12. 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:
Ing. Jaroslav Jaroš

Martin Gallo

