Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 25.06.2019
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny
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. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
7. Čerpanie rozpočtu k 14.6.2019
8. Prerokovanie žiadosti o úver vo výške 40 000,-- EUR v trvaní max. 6 rokov, na
projektovú dokumentáciu na inžinierske siete lokalita Pred Mareta a Vrch poľa a
poskytnutie zabezpečenia úveru , a to vystavením blankozmenky a podpísaním
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
9. Prerokovanie žiadosti p. Dariny Havašovej o povolenie na úpravu obecného pozemku
pred domom s.č. 45.
10. Prerokovanie žiadosti ÚzO DPO o finančný príspevok na slávnostnú hasičskú zástavu.
11. Kúpa pozemku pred budovou potravín a pohostinstva
12. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. IV
13. Rôzne.
14. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Jaroslav Šalling, Milan Vechter
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program, poslanci program zastupiteľstva
jednomyseľne schválili.
3. Starosta obce za zapisovateľku určil Andreu Vojčíkovú a za overovateľov zápisnice boli
určený p.Jaroslav Šalling, p. Milan Vechter
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Ing.
Zuzana Wechterová, Peter Basarík.
5. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania predniesla poslancom starosta
obce. Poslanci kontrolu vzali na vedomie
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 predniesol starosta obce. Poslanci plán
kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili.
7. Ekonómka obce predložila poslancom čerpanie rozpočtu obce Mengusovce k 14.6.2019.
Poslanci čerpanie rozpočtu obce vzali na vedomie.
8. P. starosta predložil poslancom nezáväznú indikatívnu ponuku VUB banky na úver vo
výške 40 000,-- EUR v trvaní max. 6 rokov, finančné prostriedky budú použité na
projektovú dokumentáciu na inžinierske siete lokalita Pred Mareta a Vrch poľa .
Poslanci ponuku prerokovali a jednomyseľné schválili prijatie úveru vo výške 40 000,-EUR v trvaní 3 rokov, na projektovú dokumentáciu na inžinierske siete lokalita Pred
Mareta a Vrch poľa a poskytnutie zabezpečenia úveru , a to vystavením blankozmenky
a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
9. Starosta obce predlžil žiadosť p. Dariny Havašovej o povolenie na úpravu obecného
pozemku pred domom s.č. 45.Poslanci žiadosť prerokovali a jednomyseľne schválili

úpravu časti obecného pozemku pred rodinným domom súpisné číslo 45 na náklady
žiadateľa a to nasledovným spôsobom: uloženie 2 pruhov zatrávňovacích tvárnic v smere
od cesty k bráne do garáže a jedného šikmého státia ( z dvoch pruhov) medzi vjazdom do
garáže a chodníkom, tak aby žiadna časť auta nezasahovala do miestnej komunikácie.
V zimných mesiacoch musí byť umožnená údržba miestnej komunikácie
10. Poslancom predložil p. starosta obce žiadosť ÚzO DPO o finančný príspevok na
slávnostnú hasičskú zástavu. Poslanci žiadosť prerokovali a jednomyseľne schválili
finančný príspevok vo výške 100, 00 €.
11. Poslanci prerokovali žiadosť BJB Poprad o finančný príspevok na činnosť pre deti
a mládež na letný anglický tábor. Žiadosť predložil p. starosta obce. Poslanci žiadosť
prerokovali a jednomyseľne schválili finančný príspevok vo výške 150, 00 €.
12. Poslanci prerokovali žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Mengusovce o finančný príspevok na prácu z deťmi a mládežou. Žiadosť predložil p.
starosta obce. Poslanci žiadosť prerokovali a jednomyseľne schválili finančný príspevok
vo výške 250, 00 €.
13. P. starosta oboznámil poslancov zo zámerom odkúpiť pozemok KN- E č.17 o výmere 115
m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 1367 v k. ú Mengusovce, ktorého
vlastníkmi sú : COOP JEDNOTA spotrebné družstvo, Nam. sv. Egídia 058 01 Poprad,
podiel 1/2 a Liptáková Monika, Štúrová 125/3, 05801 Poprad, podiel 1/2 . Na pozemku je
vybudovaná miestna komunikácia. poslanci zámer prerokovali a jednomyseľne schválili
odkúpenie pozemku za max. cenu 10,00€.
14. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 4/2019. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
421 700,00 €, Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou
zápisnice.
15. V rôznom p. starosta informoval
a.) p. starosta oboznámil poslancov, že spoločnosť O2 požiadala o umiestnenie
dvoch 7m vykrývačov v priestore vodojemov na Vrch poli, po rokovaní sa p.
starosta dohodol na umiestnení jedného vykrývača na budove vodojemu . p. M.
Vechter upozornil, že týmto krokom si pokazíme najkrajší výhľad z obce a mali
by sme zabrániť v budovaní vykrývača.
b.) oboznámil poslancov, že pokračuje vo vybavovaní vyjadrení potrebné
k vydaniu stavebného povolenia k stavbe MVE na vodnom toku kižnica.
c.) p. starosta oboznámil poslancov, že cesta na Kejdy sa bude upravovať.
16. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Šalling

Milan Vechter

Ján Šoltis
starosta obce

