
ZAPISNICA 

z 1. riadneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Mestisku  konaného  

dňa  15.12.2018 

 

Prítomní: Starosta  obce  - Stanislav  Baka 

 

  Poslanci  OZ  - Stanislav Doruľa 

                                                                              Marián Cimbala  

                                                                              Milan Mitruška         

                                                                              Jaroslav Nagajda   

                                                                              Ing. Kamil Cimbala                                                                                                                                                                              

 

                          Hlavný kontrolór -            Ján  Toropila 

 

  Zapisovateľka  - Viera  Pališčáková 

 

Návrh programu:   1.    Otvorenie 

                                  2.    Určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie overovateľov zápisnice 

                                  3.    Kontrola uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia  

                                  4.    Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

                                         a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie zástupcu starostu obce                                                                                                           

                                  5.    Odmena starostu obce a poslancov OZ 

                                  6.    Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2019, návrh rozpočtu obce na rok  

                                         2019, plán práce na I. pol rok 2019 

                                  7.    Voľba predsedov komisií a ich členov 

                                  8.    Žiadosť p. Miňa o príspevok 

                                  9.    Schválenie kultúrno-športových podujatí v roku 2019  

                                10.    Schválenie termínov zasadnutí OZ na rok 2019 

                                11.    Rôzne 

                                12.    Diskusia 

                                13.    Záver                                 

    

 

 

K bodu1/ Otvorenie 

 

     Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Baka Stanislav, ktorý uviedol, že na dnešnom 

rokovaní sú prítomní všetci piati poslanci OZ. Starosta obce konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. Starosta predniesol návrh programu za ktorý hlasovali všetci piati poslanci. 

 

Prítomnosť:   5 

 

Hlasovanie  : Za:  5     Proti: 0   Zdržal sa:   0 

                      1.  Stanislav Doruľa 



                      2.  Marián Cimbala 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Jaroslav Nagajda 

                      5.  Ing. Kamil Cimbala 

 

 

 

 

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 

 

     Starosta určil za zapisovateľa zápisnice Vieru Pališčákovu. Za overovateľov zápisnice navrhol  

Stanislava Doruľu a Mariána Cimbalu  keďže  neboli žiadne pripomienky starosta obce dal hlasovať .  

 

Prítomnosť:   5 

Hlasovanie:   Za: 5                                                   Proti:  0                                     Zdržal sa:  0 

                      1.  Stanislav Doruľa 

                      2.  Marián Cimbala 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Jaroslav Nagajda 

                      5.  Ing. Kamil Cimbala 

 

 

K bodu 3/ Kontrola uznesenia 

 

     Starosta obce predniesol plnenie uznesenia z ustanovujú zasadnutia OZ, pričom konštatoval, že 

všetky body uznesenia boli splnené v celom rozsahu.    

Uznesenie č. 10/12/2018 zo dňa 15.12.2018 OZ obce Mestisko schvaľuje kontrolu uznesenia. 

     

Prítomnosť:   5 

Hlasovanie:   Za:  5                                                   Proti:  0                                   Zdržal sa:  0 

                      1.  Stanislav Doruľa 

                      2.  Marián Cimbala 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Jaroslav Nagajda  

                      5.  Ing. Kamil Cimbala 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 10/12/2018 bolo jednohlasne prijaté.    

 

K bodu 4/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie zástupcu starostu obce 

 

    Na návrh OZ starosta obce Stanislav Baka poveril poslanca Milana Mitrušku, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Keďže neboli vznesené iné návrhy starosta obce 

dal hlasovať.  Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že za zástupcu obce určil Stanislava Doruľu. 

Uznesenie č. 11/12/2018 zo dňa 15.12.2018 OZ obce Mestisko schvaľuje poverenie poslanca OZ, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ a berie na vedomie určenie zástupcu starostu obce 

Mestisko. 

 



Prítomnosť:   5 

Hlasovanie:   Za:   5                               Proti:  0               Zdržal  sa:   0 

                      1.  Stanislav Doruľa 

                      2.  Marián Cimbala 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Jaroslav Nagajda 

                      5.  Ing. Kamil Cimbala 

 

Starosta konštatoval , že uznesenie č. 11/12/2018 bolo jednohlasne schválené.  

 

 

 

K bodu 5/ Určenie odmeny starostu obce a poslancov OZ 

 

    V tomto bode poslanci OZ schválili podľa § 3 ods.1, § 4 ods.1, § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 154/2011 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení  neskorších 

predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR na rok 2017 pri úväzku 100 % navýšený o 25 % s účinnosťou 

odo dňa zloženia sľubu 30.11.2018. Odmena poslancom sa bude určovať na ďalšom zastupiteľstve po 

vypracovaní nových zásad odmeňovanie poslancov. 

Uznesenie č. 12/12/2018 zo dňa 15.12.2018 OZ obce Mestisko schvaľuje odmenu starostu obce 

Mestisko 

 

Prítomnosť:   5         

Hlasovanie:   Za:   4       Proti:  0               Zdržal  sa:   0 

                      1.  Stanislav Doruľa                                                                          1. Jaroslav Nagajda  

                      2.  Marián Cimbala                                                                      

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Ing. Kamil Cimbala 

 

Starosta obce konštatoval, že odmena starostu obce bola schválená.   

          

 

 

K bodu 6/ Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2019, návrh rozpočtu na roky 2019,2020,2021 a plán 

práce HK na I. pol rok 2019 

 

    V tomto bode HK Ján Toropila predložil stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019, ktoré tvorí 

prílohu tejto zápisnice. Starosta obce Stanislav Baka predložil OZ návrh rozpočtu na rok 2019 

s výhľadom na rok 2020-2021 bez programovej štruktúry. Návrh rozpočtu obdŕžal každý poslanec. 

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na rok 2020-2021 tvorí prílohu tejto zápisnice. Taktiež v tomto 

bode hlavný kontrolór predniesol plán práce na I. pol rok 2019.    

Keďže  k tomuto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky starosta obce dal hlasovať.                 

Uznesenie č.13/12//2018 zo dňa 15.12.2018 OZ obce Mestisko schvaľuje stanovisko HK k návrhu 

rozpočtu na rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na rok 2020-2021 a plán práce HK na I. 

pol rok 2019. 

 

 



Prítomnosť:    5 

Hlasovanie:   Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0 

                      1.  Stanislav Doruľa 

                      2.  Marián Cimbala 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Jaroslav Mitruška 

                      5.  Ing. Kamil Cimbala   

 

Starosta konštatoval, že uznesenie č. 13/12/2018  bolo jednohlasne schválene.  

 

 

K bodu 7/ Voľba predsedov a členov zriadených komisií 

 

     Starosta obce v tomto bode určil predsedov a členov zriadených komisií : 

1.  Komisia pre rozvoj obce 

     Predseda komisií :  Milan Mitruška 

     Zástupca komisií:   Stanislav Doruľa 

     Členovia komisií:   Ing. Kamil Cimbala 

                                     Jaroslav Nagajda 

 

2.  Komisia pre verejný poriadok            

     Predseda komisií:  Jaroslav Nagajda       

     Zástupca komisií:  Stanislav Doruľa    

     Členovia komisií:  Milan Mitruška 

                                    Marián Cimbala 

                                    Ing. Kamil Cimbala  

 

3.  Komisia športovo-kultúrna 

     Predseda komisií:  Ing. Kamil Cimbala 

     Zástupca komisií:  Stanislav Doruľa 

     Členovia Komisií: Milan Mitruška 

                                   Jaroslav Nagajda 

                                   Marián Cimbala 

 

4.  Komisia požiarno-povodňová  

     Predseda komisií:  Marián Cimbala 

     Zástupca komisií:  Stanislav Doruľa 

     Člen komisií:         Jaroslav Nagajda          

Starosta obce dal hlasovať. 

Uznesenie č. 14/12/2018 zo dňa 15.12.2018 OZ obce Mestisko volí predsedov a členov  zriadených 

komisií. 

 

Prítomnosť: 5        

 

Hlasovanie:  Za :  5                                                 Proti:  0                             Zdržalo sa:  0 

                     1.  Stanislav Doruľa 

                     2.  Marián Cimbala 

 



                     3.  Milan Mitruška 

                     4.  Jaroslav Nagajda 

                     5.  Ing. Kamil Cimbala 

Starosta konštatoval, že uznesenie 13/12/2018 bolo schválené. 

 

K bodu 8/ Žiadosť p. Miňa o príspevok 

                  

     Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Ing. Bohuša Miňa o poskytnutie 

jednorazového finančného príspevku jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Svoju žiadosť odôvodnil, 

že je dlhodobo na PN a preto žiada o príspevok na kúpu vykurovacieho telesa nakoľko si ho nevie 

v súčasnosti zakúpiť sám. Keďže poslanci OZ k danej žiadosti vyjadrili záporné stanovisko starosta 

dal hlasovať. 

Uznesenie  č.15/12/2018 zo dňa 15.12.2018 OZ obce neschvaľuje žiadosť p. Miňa o príspevok.  

 

Prítomnosť:  5 

 

Hlasovanie:   Za:  0                                         Proti:  5                                      Zdržalo sa:  0 

                                                                        1.  Stanislav Doruľa 

                                                                        2.  Marián Cimbala 

                                                                        3.  Milan Mitruška 

                                                                        4.  Jaroslav Nagajda 

                                                                        5.  Ing. Kamil Cimbala 

Starosta obce skonštatoval, že žiadosť p. Miňa o príspevok bola jednohlasne neschválená.    

 

 

K bodu 9/ Schválenie kultúrno-športových podujatí organizovaných obcou v roku 2019 

 

Starosta obce Stanislav Baka navrhol kultúrno-športove podujatia na rok 2019 v nasledovnom poradí: 

-  Deň matiek a otcov 

-  Zájazd na pútnické miesta 

-  Športový deň 

-  Letný zájazd na kúpalisko 

-  Úcta k starším 

Keďže neboli žiadne pripomienky starosta dal hlasovať. 

Uznesenie č.16/12/2018 zo dňa 15.12.2018 OZ obce schvaľuje kultúrno-športové podujatia na r.2019 

 

Prítomnosť:  5 

 

Hlasovanie:  Za:  5                                         Proti:  0                                  Zdržalo sa:  0      

                     1.  Stanislav Doruľa 

                     2.  Marián Cimbala 

                     3.  Milan Mitruška 

                     4.  Jaroslav Nagajda 

                     5.  Ing. Kamil Cimbala 

Starosta konštatoval, že bod 9  bol jednohlasne schválený.  

                   

 

 



                                                     

K bodu 10/ Schválenie termínov zasadnutí OZ na rok 2019 

 

    Starosta predniesol na základe ustanovenia § 12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s rokovacím poriadkom OZ Mestisko zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v termínoch: marec, jún, september, december. Keďže neboli znesené žiadne 

iné návrhy starosta obce dal hlasovať. 

Uznesenie č. 17/12/2018 zo dňa 15.12.2018 OZ obce schvaľuje termíny zasadnutí OZ na rok 2019. 

 

Prítomnosť:  5 

 

Hlasovanie:  Za:  5                                       Proti:  0                               Zdržalo sa:  0 

                     1.  Stanislav Doruľa 

                     2.  Marián Cimbala 

                     3.  Milan Mitruška 

                     4.  Jaroslav Nagajda 

                     5.  Ing. Kamil Cimbala 

Starosta konštatoval, že uznesenie č.17/12/2018 bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 11/  Rôzne  berie na vedomie   

 

V bode 11 Rôzne  starosta  obce podal informáciu:  

-   list z veteriny o odchove ošípaných. 

-   z úradu vlády SR sme dostali dotáciu 7 000,- €   

-  informáciu o nákupe fotopasce na dolinu. 

-  informácia o ukončení auditu za rok 2017. 

-  p. poslanec Jaroslav Nagajda dal požiadavku na voľný prístup k internetovému pripojeniu WIFI-  

   zóny pri kultúrnom dome. 

-  p. poslanec Jaroslav  Nagajda dal požiadavku aby sa dala žiadosť na scelenie pozemkov. 

-  p. poslanec Stanislav Doruľa vystúpil s požiadavkou o doplnenie viac posypového materiálu na    

   krajnici ciest.  

-  p. poslanec Ing. Kamil Cimbala otvoril tému bývala škola a telocvičňa navrhuje, aby cez projekty sa  

   dala  zrekonštruovať telocvičňa a bývala škola sa dala do užívania PSK na zriadenie domu  

   sociálnych služieb pre seniorov. 

-  p. poslanec Mitruška požiadal, aby sa do smerníc o odmeňovaní poslancov OZ dala aj odmena za  

   účasť na akciách  organizované obcou.     

 

 

 

K bodu 12 /  Diskusia 

 

Pán starosta otvoril diskusiu a zároveň požiadal členov OZ, aby spoločnými silami pristúpili 

k spolupráci na predkladanie a zisťovanie nových projektových výziev, ktoré by pre obec boli výhodné. 

-  HK Ján Toropila odporučil, pokiaľ sa uvažuje s rozšírením nového cintorína pri kostole v dolnej časti 

je potrebné začať s vybavovaním náležitých povolení na zriadenie  nového cintorína. 



-  poslanec Ing, Kamil Cimbala navrhol, aby na Silvestra večer po ďakovnej svätej omši na parkovisku 

pri kostole bolo podané silvestrovské pohostenie a občerstvenie. Pán starosta Stanislav Baka k tomu 

podotkol aby občania boli oboznámený, že slávnostné  ukončenie roka usporiada obec Mestisko. 

-  poslanec Jaroslav Nagajda informoval poslancov OZ, že pripravovaná vianočná akadémia by sa mohla 

uskutočniť 23.12.2018 až o 17,00 hod. Poslanci sa zhodli na tom, že o 17,00 hod. je už neskoro.    

 

 

 

K bodu 09/  Záver 

 

Pán  starosta  Stanislav  Baka  poďakoval všetkým prítomným  za  účasť  a  schôdzu  obecného  

zastupiteľstva  ukončil. 

 

 

V Mestisku  15.12.2018 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   Viera  Pališčáková  v.r.        ......................................................... 

 

Overovatelia:   Stanislav Doruľa  v.r.           ......................................................... 

 

                                                    Marián Cimbala   v.r.           ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


