Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 06.11. 2018
-----------------------------------------------------------------------------

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

Program:
1. Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
7. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Mengusovce č. 2/2018 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. V.
9. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021.
10. Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021.
11. Prerokovanie žiadosti Mesta Svit o finančných príspevkov na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území obce Mengusovce na školský rok 2018/2019.
12. Prerokovanie cenovej ponuky na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci.
13. Rôzne.
14. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Jaroslav Jaroš
Mariana Skokanová
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Starosta obce za zapisovateľku určil Andreu Vojčíkovú a za overovateľov bol určený Ing.
Jaroslav Jaroš a Mariana Skokanová.
3. Starosta obce predložil prítomným poslancom program, ktorý jednomyseľne schválili.
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Peter
Basarík, Peter Gontkovič a Vladimír Wechter.
5. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania predniesla poslancom
kontrolórka obce Dana Hojnošová. Poslanci kontrolu vzali na vedomie.
6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 predniesla kontrolórka obce Dana Hojnošová.
Poslanci plán kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili.
7. Ing. Alexajová Marta oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 2/2018 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom
boli upravené, sadzba dane za ubytovanie z 0,3 na 0,5 € za osobu a prenocovanie a sadzba
poplatku za komunálne odpady z 0,0356 na 0,0411. Starosta obce oboznámil poslancov zo
zvýšenými nákladmi na odvoz a likvidáciu odpadu. Navrhol zvýšiť sadzbu poplatku na

0,0438 za osobu a kalendárny deň. Poslanci prerokovali návrh VZN, pripomienku starostu
schváli a uzniesli sa na VZN č.2/2018.
8. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 5/2018. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti
388102,00 €. Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou
zápisnice.
9. Kontrolórka obce Dana Hojnošová predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky
2019-2021. Poslanci stanovisko zobrali na vedomie.
10. Ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce Mengusovce na rok 2018
v príjmovej a výdavkovej časti ako vyrovnaný vo výške 300 000,00€ Poslanci
jednomyseľne schválili rozpočet obce na rok 2018. Rozpočet obce Mengusovce na rok
2019 je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozpočet obce na rok
2020 a 2021.
11.Obecné zastupiteľstvo schválilo jednomyseľne výšku dotácie z rozpočtu obce pre Centrá
voľného času, na financovanie záujmového vzdelávania detí do 15 rokov s trvalým
bydliskom v obci Mengusovce vo výške 80 €/dieťa na školský rok 2018/2019.
13.Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa Jána Sulíra na zimnú údržbu na základe
predloženej cenovej ponuky.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Jaroš
Mariana Skokanová

Ján Šoltis
starosta obce

