U z n e s e n i e č. 3/2008
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Mengusovce
konaného dňa 24. 04. 2008
Obecné zastupiteľstvo:
A/ B e r i e n a v e d o m i e :
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania.
2. Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. Štvrťrok 2008.
3. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu na zmenu kapitálového rozpočtu obce na rok
2008.
4. Rozpočtové opatrenie č.2/2008 starostu obce na úpravu bežného rozpočtu v príjmovej
a výdavkovej časti o 34 tis. Celková výška rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti je
vo výške 5 911 tis. na rok 2008.
5. Informáciu starostu o podpise preberacieho protokolu zo strany Obce Mengusovce a
PVPS Poprad k verejnej kanalizácie s povinnosťou obce doložiť do 30.9.2008 v
protokole určené podklady.
6. Informáciu starostu o záujme developerskej spoločnosti CREDIT CONTROL
Bratislava o vybudovanie zábavného parku v lokalite “ Štrkopiesky” a na severných
svahoch kopca “Bôrik”.
7. Informáciu starostu o príprave stavebného projektu “Revitalizácia centra obce”.
8. Informáciu prítomných zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch s.č. 47 a 48,
že písomne oznámia Obci Mengusovce odstúpenie od požiadavky prevodu obecných
pozemkov p.č. 252 , 253 a časti parcely č. 254 do ich vlastníctva.
B/ Schvaľuje:
1. Úpravu kapitálového rozpočtu na rok 2008 rozpočtovým opatrením č.1/2008 vo
výdavkovej časti zo sumy 463 tis. Sk na 1 060 tis. Sk. Chýbajúce prostriedky vo
výške 597 tis. Sk budú použité z rezervného fondu. Celkovú výšku rozpočtu obce
v príjmovej a výdajovej časti vo výške 5 877 tis.Sk.
2. Účtovný rozvrh obce na rok 2008.
3. Harmonogram úloh Obce Mengusovce súvisiacich so zavedením meny EURO
v Slovenskej republike. Po rozhodnutí Rady Európskej únie so zavedením EURA
v SR bude harmonogram aktualizovaný v pracovnej skupine obce.
4. Investičný zámer spoločnosti MEGASPOL, s.r.o. Kalvária 3, 949 01 Nitra výstavby
rekreačných objektov zariadenia cestovného ruchu v lokalite „pod cintorínom“ podľa
urbanisticko – architektonickej štúdie spracovanej Ing. Arch. Rudolfom Kruliacom,
ktorá je v súlade s platným územným plánom Obce Mengusovce. Na parcele č.474 je
podľa územného plánu plánovaná výstavba rodinného domu, preto je potrebné
uvedenú parcelu z investičného zámeru vypustiť, respektíve jednať s vlastníkmi o jej
odpredaj.
5. Opravu budovy ( strechy ) materskej školy vo variante s nižšími nákladmi tak, aby
bolo odstránené zatekanie do prístavby MŠ. Realizáciu rekonštrukcie oplotenia
budovy materskej školy. Typ oplotenia určí stavebná komisia.
6. Použiť z rezervného fondu obce finančné prostriedky vo výške 500 000.- Sk na
svojpomocnú výstavbu multifunkčného ihriska v strede obce. Realizácia
svojpomocnej výstavby ihriska je možná po 15. máji 2008, kedy by mali byť známe

výsledky 2 kola výberu žiadateľov o pridelenie finančných príspevkov na výstavbu
viacúčelových ihrísk z Úradu vlády SR.

C/ Neschvaľuje:
1. Žiadosť vlastníkov bytových domov s.č. 47 a 48 zo dňa 9. 3. 2008 v ktorej žiadajú
Obec Mengusovce vypracovať kúpnopredajnú zmluvu na prevod pozemkov pred
a pod bytovými domami s.č. 47 a 48.

Overovatelia zápisnice: Vladimír Šoltis
Dušan Šalling
Milan V e c h t e r
starosta obce

