Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 15.08.2019
----------------------------------------------------------------------------P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny
Program:
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 zasadnutia.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mengusovce č.1/2019 – o určení výšky
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej spoločnosti Obce Mengusovce .
7. Prerokovanie nájomnej zmluvy s PD Mengusovce.
8. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.5.
9. Rôzne.
10. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Jaroslav Šoltis, Ing. Jaroslav Jaroš
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 Šoltis, Ing. Jaroslav Jaroš
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení Peter
Basarík, Martin Gallo, Jaroslav Šalling
5. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania predniesla poslancom
kontrolórka obce. Poslanci kontrolu vzali na vedomie
6. Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce
Mengusovce č. 1/2019 - o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni
v zriaďovateľskej spoločnosti Obce Mengusovce. Poslanci návrh prerokovali
a jednomysľne schválili.
7. Poslancom predložil p. starosta obce Návrh nájomnej zmluvy s PD Mengusovce č.
275/05/2018 z 01. 01. 2019 Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili.
8. Ekonómka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Mengusovce
rozpočtovým opatrením č. 5/2019. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
424 050,00 €, Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou
zápisnice.
9. V rôznom p. starosta
a.) p. starosta poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní Mengusovského
ródea a Mengusovskej veselice.
b.) Ing. Jaroš upozornil na povrch multifunkčného ihriska, ktorý je potrebné
upraviť, poslanci sa dohodli, že povrch sa upraví po zime vypieskovaním.

c.) Ing. Jaroš upozornil na informačnú tabuľu, ktorú je potrebné natrieť, a tabuľu
pri vstupe do obce, ktorú je potrebné taktiež opraviť.
10. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Andrea Vojčíková
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Jaroš
Jaroslav Šoltis

Ján Šoltis
starosta obce

