U z n e s e n i e č. 8/2008
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Mengusovce
konaného dňa 6. 11. 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 III. Štvrťrok 2008.
3. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu na úpravu rozpočtu obce na rok 2008.
4. Informáciu o zavedení programového rozpočtovania na roky 2009 - 2011.
5. Ďakovný list Základnej školy Vyšné Hágy za sponzorský dar.
6. Informáciu o výsledku verejného obstarávania na stavbu “ Realizácia centra obce”.
7. Informáciu o zaradení pracovníčky OcÚ p. Ing. Marty Alexajovej od 1. 1. 2009 do
funkcie samostatnej pracovníčky na plný pracovný úväzok.
8. Informáciu starostu obce o príprave zriadenia nočného klubu v budove pohostinstva.
9. Informáciu o výsledku zamerania odvodňovacieho kanála miestnej komunikácie od p.
Skokana č. 67 po autobusovú zastávku.
B/ Schvaľuje:
1. Zmenu rozpočtu obce na rok 2008 v príjmovej časti vo výške 5 945 tis. SK a vo
výdajovej časti vo výške 5 945 tis. SK
2. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov plat kontrolórky
obce 1,28- násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a mesačnú odmenu vo
výške 30% k platu s platnosťou od 28. 11. 2008.
3. Koncoročné odmeny poslancom OZ , zástupcovi starostu a starostovi nasledovne:
• poslancom obecného zastupiteľstva za každé zasadnutie podľa účasti
odmenu zvýšenú zo 400 Sk na 460 Sk, spolu čiastka 31 200.- Sk
• predsedom komisií: Ing. Pavlovi Ratajovi 10 000.- Sk,
Dušanovi Šallingovi 1 000.- Sk,
Petrovi Basaríkovi
1 000.- Sk
• členom komisií : Ondrejovi Šandorovi
Vladimírovi Šoltisovi
Jánovi Láskovi
Vratislavovi Gallovi

4 000.- Sk,
600.- Sk,
600.- Sk.
600.- Sk

• zástupcovi starostu 3 000.- Sk
• starostovi obce koncoročnú jednorázovú odmenu vo výške 40% vrátane
mesačnej odmeny 20%. Odmena predstavuje výšku 88 520.- Sk .
4. Schvaľuje znenie Dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov materskej
školy zo 6. 7. 2007 uzavretej medzi Ev. a. v. CZ Mengusovce a Obcou Mengusovce.

D/ Doporučuje starostovi:
1. V súvislosti so žiadosťou p. Stanislava Kušníra, Záhradná 17, 080 01 Prešov, o stanovisko
k odkúpeniu pozemku vo vlastníctve štátu v správe SPF p.č. KN-E 2503/1 pozvať
vlastníkov susednej parcely č. 1888/1 za účelom prejednania možnosti jej odpredaja
v prospech p. Kušníra.

Overovatelia zápisnice: Dušan Šalling
Ondrej Šandor

Milan V e c h t e r
starosta obce

