Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 01.07.2021
----------------------------------------------------------------------------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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania.
6. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.
7. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Mengusovce
8. Zmena rozpočtu obce Mengusovce č. 3/2021
9. Prerokovanie zámeny pozemkov vo vlastníctve cirkevného zboru ECAV na
vysporiadanie časti cintorína.
10. Prerokovanie zámeny pozemkov vo vlastníctve Ing. Zuzany Basaríkovej a Petra
Basaríka vysporiadanie cesty
11. Doplnenie uznesenia č. 200/2021
12. Prerokovanie žiadosti Športuj srdcom o.z. , Svit o podporu ALS charitatívneho behu –
memoriál Jána Svočáka.
13. Prerokovanie zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu
14. Rôzne.
15. Záver.
16.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Martin Gallo, Milan Vechter
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program, ktorý jednomyseľne schválili.
Starosta obce za zapisovateľku určil Andreu Vojčíkovú a za overovateľov bol určený
Martin Gallo, Milan Vechter

3. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Ing.
Zuzana Wechterová, Jaroslav Šoltis, Jaroslav Šalling.
4. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadania predniesla poslancom kontrolórka
obce Dana Hojnošová. Poslanci kontrolu vzali na vedomie.
5. p. Dana Hojnošová, kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Poslanci plán kontrolnej činnosti jednomyseľné schválili.
6. Obecne zastupiteľstvo prerokovalo a schválili úväzok hlavného kontrolóra na nové
funkčné obdobie. OZ schválilo úväzok pre hlavného kontrolóra na nové funkčné 6-ročné
obdobie 0,16. OZ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra v Obci Mengusovce na deň
23.9.2021. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bude zverejná spôsobom v mieste
obvyklým.
7. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 3/2021. Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu,
ktorá je prílohou zápisnice.
8. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 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 bol
zverejnený na úradnej tabuli. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.
9. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 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, Zámena

pozemkov sa realizuje za účelom vysporiadania vlastníckych práv, pod cestou. Poslanci
návrh prerokovali a schválili.
10. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednomyseľne schválilo doplnenie uznesenia č. 200/2021 zo
dňa 02.03.2021 a to o rozsah vecného bremena a odplatu za zriadenie vecného bremena.
11. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve

Obce Mengusovce, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Mengusovce to: nebytové priestory
(priestor bývalej pošty) nachádzajúce sa na prízemí v budove obecného úradu súpisné číslo
123 o celkovej výmere 23,7 m2. Nebytový priestor pozostáva z 2 miestnosti a
príslušenstva, ktorým je hygienické zariadenie. Obecné zastupiteľstvo schválilo
podmienky prenájmu priestorov.
12. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Obce Mengusovce, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Mengusovce to: nebytové priestory
nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží v budove obecného úradu súpisné číslo 123
o celkovej výmere 17,00 m2. Nebytový priestor pozostáva z 1 miestnosti a príslušenstva,
ktorým je hygienické zariadenie Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky prenájmu
priestorov.
13. Poslanci prerokovali žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre Športuj srdcom O.Z.
Terasová 627/15, Svit na organizáciu 4. ročníka ALS charitatívneho behu – memoriál Jána
Svočáka. Súčasťou podujatia je prebehnutie bežcov našim katastrálnym územím. Poslanci
schválili príspevok vo výške vo výške 100,00 €.
14. Poslanci prerokovali Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva
v Mengusovciach vydaného dňa 26.6.2018. Poslanci dodatok prerokovali a jednomyseľne schválili.

15. V rôznom
p. starosta:
- informoval poslancov o odovzdaní lávky pre peších nad diaľnicou do správy NDS.
- v obci sa bude realizovať od 1.7.2021 preložka katódovej ochrany na Vyšnom konci,
ktorú bude realizovať SPP.
- informoval o návšteve poslankyne RNDr. Anny Zemanovej , ktorá navštívila našu obec
- informoval o prijatí dvoch zamestnancov cez úrad prace
P. Jaroslav Šalling navrhol, že obec by mohla prispieť na pomoc obciam na Južnej
Morave, ktoré boli postihnuté ničivým živlom. Poslanci návrh prerokovali a schválili
podporu vo výške 500,00 € postihnutým obciam.
P. Peter Basarík upozornil na situáciu na multifunkčnom ihrisku, kde by bolo potrebné
vyriešiť situáciu s neprispôsobivými občanmi, prípadne ihrisko zrušiť.
P. Jaroslav Šoltis poznamenal, že neprispôsobivých občanov treba vychovávať.
Ing. Zuzana Wechterová sa informovala kedy začne opäť fungovať knižnica.

Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Martin Gallo,
Milan Vechter

Ján Šoltis
starosta obce

