Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 26.02.2019
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania.
Správa z kontrolnej činnosti za obdobie od 1. januára 2018 do 31.decembra 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Mengusovce za rok 2018
Spáva nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky obce Mengusovce za rok
2018
9. Správa o účtovnej závierke obce Mengusovce za rok 2018 a schválenie záverečného
účtu za rok 2018
10. Výročná správa obce Mengusovce za rok 2018
11. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. I.
12. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
13. Doplnenie členov komisií
14. Žiadosť spoločnosti ELRIKA s.r.o. o zriadenie vecného bremena
15. Žiadosť Ing. Milana Handzuša o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena.
16. Rôzne.
17. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Martin Gallo a Milan Vechter

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program, ktorý navrhol doplniť bodmi:
16.Žiadosť pani Zuzany Šallingovej o vydanie potvrdenia pre vysporiadanie
nehnuteľného majetku v k.ú. Mengusovce
17. Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod bytovým domom č. 48 v k.ú. Mengusovce
18. Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod bytovým domom č. 47 v k.ú. Mengusovce
19. Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy s PD Mengusovce
20. Návrh na odkúpenie parcely KNE č. 2498/1 vo vlastníctve SR
poslanci program zastupiteľstva s doplnenými bodmi jednomyseľne schválili.
3. Starosta obce za zapisovateľku určil Andreu Vojčíkovú a za overovateľov zápisnice boli
určený p. Martin Gallo a p. Milan Vechter.

4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Peter
Basarík, Ing. Zuzana Wechterová a Jaroslav Šoltis
5. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania predniesla poslancom
kontrolórka obce Dana Hojnošová. Poslanci kontrolu vzali na vedomie.
6. Správu z kontrolnej činnosti za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 predniesla kontrolórka
obce Dana Hojnošová. Poslanci správu o kontrolnej činnosti vzali na vedomie.
7. p. Dana Hojnošová, kontrolórka obce predniesla správu a stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu obce Mengusovce za rok 2018. Poslanci správu a stanovisko vzali na
vedomie.
8. Ekonómka obce prečítala správu nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky obce
Mengusovce za rok 2018. Poslanci správu vzali na vedomie.
9. Ekonómka obce predložila poslancom Záverečný účet obce Mengusovce za rok 2018
Poslanci návrh prerokovali a schválil bez výhrad
10. Ekonómka obce poslancom predložila Výročnú správu obce za rok 2018 Poslanci
Výročnú správu vzali na vedomie.
11. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 1/2019. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
353 190,00 €, Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou
zápisnice.
12. Starosta predložil poslancom žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné príspevky z rozpočtu obce pre
- 1.FC Mengusovce 1000,-eur
- Jazdeckého klubu TAVAROK Mengusovce, vo výške 2000,00 eur
- Jazdeckého klubu Jagal Mengusovce, vo výške 1000,00- eur
- na športovú činnosť pre Leu Javorekovú, poslanci finančný príspevok neschválili
pre nesplnenie zákonných podmienok o poskytovaní dotácii podľa VZN 2/2013
13. Starosta obce predložil návrhy na členov komisií z radov obyvateľov a vyzval poslancov
aby predložili svoje návrhy. Poslanci návrhy prerokovali a zvolili za
a.) členov komisie výstavby , územného plánovania a pre ochranu verejného poriadku
poslanca : Ing. Jaroslav Jaroš
z radov obyvateľov obce: Ing. Pavol Rataj
b.) členov komisie kultúry, mládeže a športu
z radov obyvateľov obce: Mgr. Miroslava Zbellová
Daniela Jeleňáková
14. Poslanci prerokovali žiadosť, ktorú predložil p. starosta o Zmluvu o uzatvorení budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa §50a Obč. zákonníka medzi
zmluvnými stranami: Obec Mengusovce a spoločnosť ELRIKA s.r.o .Poslanci žiadosť
jednomyseľne schválili.
Poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti uhradí oprávnený.
15. Poslanci prerokovali žiadosť, ktorú predložil p. strosta o Uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena pre Ing. Milana Handzuša , Vagonárska 79, 058 01
Poprad . Zriadenie vecného bremena uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na pozemkoch /častiach pozemkov, podľa snímky priloženej k žiadosti,
patriacich Obci Mengusovce, 05936 Mengusovce 123, IČ 00326402.Poslanci po
prerokovaní žiadosť jednomyseľne schválili.
16. P. strosta predložil žiadosť p. Zuzany Šallingovej o vydanie potvrdenia pre vysporiadanie
nehnuteľného majetku v k.ú. Mengusovce. Poslanci žiadosť prerokovali a vydanie
potvrdenia neschválili, pretože práva obce na LV 1039, parcela registra „E“ 490/1 –
zastavaná plocha a nádvoria, sú týmto vyhlásením dotknuté.

17. p. starosta predložil žiadosť o odkúpenie pozemkov pod bytovým domom č. 48 v k.ú.
Mengusovce. Poslanci žiadosť prerokovali a opätovne schválil jednomyseľne žiadosť na
odkúpenie pozemkov pod bytovým domom. Zároveň zrušili uznesenie č. 268/2018
z 26.6.2018

18. p. starosta predložil po tretí krát žiadosť o odkúpenie pozemkov pod bytovým domom č.
47 v k.ú. Mengusovce. Poslanci žiadosť prerokovali a opätovne schválil jednomyseľne
žiadosť na odkúpenie pozemkov pod bytovým domom. Zároveň zrušili uznesenie č.
267/2018 z 26.6.2018 a uznesenie č. 230/2017 z 12.12.2017

19. P. starosta predložil poslancom Návrh nájomnej zmluvy č. 275/05/2018 z 01. 01. 2019 na
prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Mengusovce
Poľnohospodárskemu družstvu Mengusovce a rozhodlo, že tento bod sa prerokuje na
najbližšom zastupiteľstve. Starosta pre jedná z vedením PD podmienky sporných bodov
( doba nájmu, užívanie ciest)
20. Poslancom predložil p. starosta návrh na odkúpenie parcely KNE č. 2498/1 vo vlastníctve
SR. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili odkúpenie danej parcely.
21. V rôznom p. starosta
a.) predložil návrh na delegovanie člena Rady školy pri MŠ. Poslanci návrh
prerokovali odvolali z rady školy pri MŠ Mengusovce Marianu Skokanovú a
delegovali do Rady školy pri MŠ Mengusovce Ing. Zuzanu Wechterovú
b.) p. starosta oboznámil poslancov zo zámerom založiť obecný podnik. Poslanci
jednomyseľne schválili zámer na založenie obecného podniku v obci
Mengusovce.
c.) p. starosta predložil zámer na prenájom pivničných priestorov od UPS v budove
obchodu a pohostinstva, v ktorých bude zriadené fitnescentrum. Poslanci zámer
prerokovali a jednomyseľne schválil prenájom pivničných priestorov od UPS
na zriadenie fitnescentra.
d.) p. starosta predložil zámer na prenájom vodnej plochy od UPS na par. č.KN-C
1739 o výmere 62 799m2 na LV 1396 na zriadenie rybárskeho práva na revír.
Poslanci zámer prerokovali a jednomyseľne schválil prenájom vodnej plochy
od UPS.
e.) Vystúpil aj p. Basarík, ktorý upozornil na psie exkrementy a potrebu riešenia
tohto problému, na potrebu doplnenia zatravňovcích dielcov pri bytovom dome
č. 46 a potrebu namontovanie osvetlenie na bytovom dome č. 47
f.) ďalej vystúpil p. Gallo, upozornil na nebezpečný strom na cintoríne, a zničenú
cestu na Kejdy po bežkárskej sezóne.
g.) p. Šalling poukázal na zábradlia na mostoch, ktoré je potrebné opraviť.
h.) p. Vechter poukázal na potrebu riešiť dopravnú situáciu v obci lepším
označením, prípadne zrkadlom na ceste.
i.) Ing. Jaroš upozornil na množiace sa sťažnosti občanov na veľké množstvo áut
smerujúcich k bežkárskym tratiam.
22. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:

Martin Gallo
Milan Vechter

Ján Šoltis
starosta obce

