Zápisnica
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Mengusovce
konaného dňa 24. 09. 2019
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania.
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019
Prerokovanie žiadosti o započatie procesu obstarania zmeny a doplnky ÚP obce
Mengusovce na žiadosť Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04
Bratislava
8. Prerokovanie žiadosti o čiastkovú zmenu ÚP obce Mengusovce na žiadosť Ing.
Milana Handzuša, Vagonárska 79, 05801 Poprad.
9. Prerokovanie zriadenie dočasných sezónnych parkovacích miest.
10. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. VI.
11. Rôzne.
12. Záver.

Za overovateľov zápisnice boli určení : Martin Gallo
Jaroslav Šoltis
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce.
2. Za zapisovateľku určil Ing. Martu Alexajovú .
3. Starosta obce predložil prítomným poslancom program OZ. Poslanci program
jednomyseľne schválili.
4. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli jednomyseľne
zvolení Ing. Zuzana Wechterová, Jaroslav Šalling, Jaroslav Jaroš.
5. Kontrolórka obce Dana Hojnošová predložila poslancom kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadania, ktorú poslanci vzali na vedomie.
6. Kontrolórka obce Dana Hojnošová predložila poslancom Správu o kontrolnej činnosti za
obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019, ktorú poslanci vzali na vedomie.
7. P. Starosta predložil poslancom žiadosť firmy Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o., Mokráň
záhon 4, 821 04 Bratislava, o započatie procesu obstarania zmeny a doplnky ÚP obce
Mengusovce. Zmena sa týka fukčnej plochy – poľnohospodárska plocha pri Kúpeľoch
Lučivná na funkčnú plochu Cestovný ruch – s vodnými plochami a zázemím.

8.

9.

10.

11.

K tomuto bodu vystúpil p. Ing. Radoslav Vilček v zastúpení firmy EUROVIA CS,
informoval poslancov, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú modernizáciu
železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná, kde verejné obstarávanie vyhralo konzorcium
EUROVIA, STRABAG a Swietelsky. Stavebné práce by sa mali začať na jar 2020.
Z výkopovej zemniny danej plochy je riešené vytvorenie zemníka. Výkopová zeminaštrkopiesok sa vyvezie a použije na modernizáciu železničnej trate. Urbanistickú štúdiu
investičného zámeru stavby „Ťažba štrkopiesku“ s následným využitím územia pre
rekreačné účely s vodnými plochami predstavil poslancom Ing. Jan Parchanski
(Swietelsky-Slovakia spol.r.o. ). Poslanci štúdiu prerokovali. Poslanec Jaroslav Šoltis sa
opýtal, kto bude po vyťažení následné vzniknuté vodné plochy prevádzkovať. Pán
Parchanski na túto otázku odpovedal, že je to už na vlastníkoch pozemkov. Poslanec Ing.
Jaroslav Jaroš povedal, že vybratá lokalita pre obec nie je veľmi zaujímavá, je dosť ďaleko
od obce. Poslanci ponúkli aj inú alternatívu - lokalita oproti PD a lokalita bývalého
starého kúpaliska.
Starosta predložil poslancom opätovnú žiadosť Ing. Milana Handzuša, Vagonárska 79,
05801 Poprad, aby obec uskutočnila čiastkovú zmenu platného Územného plánu obce
Mengusovce kde sa nachádzajú jeho parcely č.95/2, 95/1, 96,101/2 a to zmenu limitu
maximálnej výšky stavby na kóte 824.6 m.n.m. na limit 843 m.n.m. Poslanci opätovne
žiadosť prerokovali a jednohlasne nesúhlasili s požadovanou čiastkovou zmenou
územného plánu.
Starosta obce navrhol zriadiť dočasné parkoviská počas bežkárskej sezóny a
predložil ponuku firmy MobileTech, s.r.o. na prevádzkovanie služby Platba mobilom za
dočasné parkovanie. Poslanci návrh prerokovali a súhlasili ziadiť parkoviská a službu
Platba mobilom. Obec vypracuje VZN na parkoviská.
Ekonómka obce predložila poslancom Zmenu rozpočtu obce Mengusovce č. VI.
Starosta obce oboznámil poslancov o zvýšených nákladoch na zriadenie FITNES.
Poslanci zmenu rozpočtu prerokovalia jednohlasne schválili .
V rôznom:
a) starosta predložil poslancom žiadosť Mgr. art. Mariána Čižmárika a manž. MUDr.
Zuzany Čižmárikovej, Vagonárska 3770/30 A , 05803 Poprad-Spišská Sobota
v zastúpení JANJU, spol. s.r.o. , Hviezdoslavova 270, Svit o uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na umiestnenie a uloženie
inžinierskych sieti v rámci pripravovanej stavby rodinného domu v Mengusovciach
na par.č. 938/16. Poslanci žiadosť prerokovali a jednohlasne schválili podpísanie
zmluvy o budúcej zmluve.
b) starosta informoval poslancov s pripravovanými výzvami na projekty o ktoré môže
obec požiadať.
c) starosta informoval poslancov o stanovisku Slovenského pozemkového fondu , ktorý
súhlasil na pozemku SPF KN-E č. 2498/1 o výmere 1046 m, zapísaný na LV č. 1008
v celosti, s realizáciou stavieb „Výstavba peších chodníkov v novej časti sídla“ a
„Rozvody technickej infraštruktúry“ za podmienky, že stavebník bude mať do
vydania stavebného povolenia na stavbu majetkoprávne usporiadaný pozemok.
Navrhol poslancom, aby obec zadala vypracovanie projektovej dokumentácie k
územnému konaniu pre uvedené stavby. Náklady spojené s vypracovaním
projektovej dokumentácie znášajú stavebníci v danej lokalite.
Poslanci nábrh prerokovali a jednohlasne schválili.
d) Ing. Marta Alexajová oboznámila poslancov o príprave VZN obce Mengusovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku. Ďalej oboznámila poslancov
o vykonaných pozemkových úpravách v obci, kde došlo k zmene v evidencii

pozemkov. Poslanci schválili
majetku obce.

pozemkové úpravy pozemkov opraviť v evidencii

d) Pán starosta vyzval poslancov aby navrhli projekty, ktoré budú realizované v roku
2020.
- Ing. Zuzana Wechterová navrhla - opraviť kuchyňu vo výdajnej školskej jedálni pri
MŠ
- Ing. Jaroslav Jaroš - doplniť vianočnú výzdobu.
- starosta - úprava spoločenskej miestnosti, dopravné značenie, dovybavenie fitnes
centra
12. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Ing. Marta Alexajová

Ján Šoltis
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Martin Gallo
Jaroslav Šoltis

