Uznesenie

č. 2/2008

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. Stanovisko kontrolórky obce k hospodáreniu obce za rok 2007.
3. Správu o stave majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2007.
4. Správu o úctovnej závierke obce za rok 2007.
5. Správu o overení úctovnej závierky obce audítorom.
6. Správu kontrolórky obce z kontroly za II. polrok 2007.
7. Informáciu starostu obce o podpísaní zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. do doby realizácie jej
odpredaja.
8. Informáciu starostu obce o liste p. Jána Michalku, Mengusovce č. 33, zo 14. 02. 2008 k
prevodu pozemkov v okolí bytoviek a k pozemkom v jeho užívaní p. č. 256 a 257 a o
odpovedi na tento list.
9. Informáciu starostu obce o žiadosti p. Zuzany Šándorovej, Gánovce č. 299, 058 01 Poprad o
odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku v p. č. 254 okolo bytoviek s. č. 47 a 48 a o
odpovedi na túto žiadosť.
B/ Schvaľuje:
1. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov záverečný účet obce Mengusovce za rok 2007 bez výhrad a prevedenie
prebytku hospodárenia v plnej výške na účet rezervného fondu.
2. Limit pokladničného zostatku do výšky Sk 40 000,--.
3. Dotáciu z rozpočtu obce pre Evanjelický a. v. cirkevný zbor Mengusovce na účel práce s
mládežou - program voľného času - vo výške Sk 20 000,-4. Dotáciu z rozpočtu obce pre volejbalovo-športový klub Mengusovce na zabezpečenie chodu
klubu vo výške Sk 10 000,--.
5. Ďalšie prevádzkovanie MŠ Mengusovce zabezpečením stavovania detí formou dovozu stravy.
6. Zakúpenie nového obecného osobného automobilu za cenu maximálne Sk 400 000,--.
C/ Splnomocňuje:
1. V zmysle zákona č. 334/2007 Z. z. starostu obce vykonávať zmeny ročného bežného rozpočtu
obce v rozsahu Sk 150 000,--.
D/ Neschvaľuje:
1.Zámer Štrkopieskov Batizovce, spol s r. o., 059 35 Batizovce 674, vykonávať ťažbu
štrkopieskov na pozemkoch p. č. 2105/1 a 2105/2 v k. ú. Mengusovce východne od areálu
Poľnohospodárskeho družstva.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Rataj
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