U z n e s e n i e č. 9/2008
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Mengusovce
konaného dňa 11. 12. 2008
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania.
2. Kronikárkou obce predložený návrh na zápis do kroniky obce za rok 2008.
3. Správu o prerokovaní návrhu ZaD č. 2 UPN-O Mengusovce vypracovanú odborne
spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania UPP a ÚPD podľa §2 a stavebného
zákona Ing. Emíliou Hudzíkovou ( reg. č. 007 ).
4. Výsledok preskumávania návrhu Územného plánu Obce Mengusovce Krajským
stavebným úradom v Prešove podľa § 25 stavebného zákona ( list č.j. 2008 – 1026 –
02 zo dňa 7. 10. 2008 ).
5. Stanovisko kontrolórky obce k programovému rozpočtu Obce Mengusovce na roky
2009, 2010 a 2011.
B/ Súhlasí:
1. S vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územného
podľa § 22 stavebného zákona.

plánu

C/ Schvaľuje:
1. Podľa § 27 odst.3 stavebného zákona a podľa § 11 odst. 4 písm. c zákona 369/1990
Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ZaD č. 2 UPN –
O Mengusovce.
2. Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Mengusovce č. 2/2008, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť ZaD č. 2 UPN-O Mengusovce. Toto VZN č. 2/2008 tvorí prílohu tohto
uznesenia.
3. Podľa §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mengusovce č. 3/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Programový rozpočet obce Mengusovce na roky 2009 až 2011 zostavený
v následovnej štruktúre:
na rok 2009: v príjmovej aj výdavkovej časti ako vyrovnaný vo výške € 218 715
(6 589 tis. Sk )
na rok 2010: v príjmovej aj výdavkovej časti ako vyrovnaný vo výške € 211 213
(6 363 tis. Sk )
na rok 2011: ako prebytkový v príjmovej časti vo výške € 219 711 ( 6 619 tis. Sk )
vo výdavkovej časti vo výške € 210 815 ( 6 351 tis. Sk )
prebytok hospodárenia je vo výške € 8 896 ( 268 tis. Sk )
5. Za členov inventarizačnej komisie 1. Ing. Alexajová Marta
2. Ing. Rataj Pavol
3. Šalling Dušan
4. Šandor Ondrej
6. Pracovný poriadok zamestnancov Obce Mengusovce.
7. Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Mengusovce.

8. Podľa § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
žiadosť p. Emílie Nedzelovej kontrolórky obce o vykonávanie inej zárobkovej činnosti
formou prenájmu nehnuteľností na roky 2009 – 2014.
9. Plán práce kontrolórky obce na 1. polrok 2009.
10. Aktualizáciu ÚPN –O Mengusovce spracovanú v digitálnej forme.
D/ Ukladá:
1. Zverejniť záväznú časť ZaD UPN-O Mengusovce vyvesením na úradnej tabuli obce
najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom v zmysle § 27 odst. 4 písm.
a stavebného zákona
Zodpovedný: starosta obce
Termín: do 2 pracovných dní po schválení ZaD ÚPN-O
2. Doručeť záväznú časť ZaD ÚPN-O Mengusovce dotknutým orgánom štátnej správy
v zmysle § 27 odst. 4 písm. b stavebného zákona.
Zodpovedný: Ing. Emília Hudzíková, 0SO ktorá zabezpečuje
obstarávanie
UPP a UPD
podľa
§2
a stavebného zákona.
Termín: do 3 mesiacov od schválenia ZaD ÚPN-O
3. Vyhotoviť o obsahu ÚPN –O Mengusovce registračný list v zmysle § 28 odst. 5
stavebného zákona a spolu s kópiou výpisu uznesenia o schválení doručiť ministerstvu
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Zodpovedný: Ing. Emília Hudzíková, 0SO ktorá zabezpečuje
obstarávanie
UPP a UPD
podľa
§2
a stavebného zákona.
4. Členom inventarizačnej komisie previesť fyzickú inventúru majetku v termíne do
31.12.2008.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Rataj
Vratislav Gallo

Milan V e c h t e r
starosta obce

