ZAPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mestisku konaného
dňa 07.06.2019

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Schválenie záverečného účtu za rok 2018
Príprava športového dňa a zájazdu do Maďarska (Sárospatak)
Informácia o dotáciach
Vyhodnotenie Dňa matiek otcov
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Stanislav Baka, 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
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice
Starosta obce Stanislav Baka určil za zapisovateľa zápisnice Vieru Pališčákovu. Za overovateľov
zápisnice navrhol p. Stanislava Doruľu a p. Milana Mitrušku , keďže neboli žiadne námietky starosta
obce dal hlasovať .
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3/ Kontrola uznesenia
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol plnenie uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ, pričom
konštatoval, že v bode 8 Rôzne žiadosť občana p. Milana Tkáča sa čiastočne plní. Ostatné body
uznesenia boli splnené v celom rozsahu.

K bodu 4/Schválenie záverečného účtu za rok 2018
V tomto bode hlavný kontrolór obce Ján Toropila predniesol odborné stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2018 a odporúča aby obecné zastupiteľstvo záverečný účet schválilo bez výhrad. Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol prítomným poslancom záverečný účet obce za rok 2018,
ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Oboznámil poslancov o výsledku hospodárenia za rok 2018,
s plnením príjmov a výdavkov za rok 2018, aktíva, pasíva, záväzky, pohľadávky. Celkové hospodárenie
obce za rok 2018 je prebytkové. Poslanci navrhli aby prebytok hospodárenie za rok 2018 bol použitý do
rozpočtu r. 2019 ako finančné operácie.
Uznesenie č. 26 bod 3 zo dňa 07.06.2019 OZ obce Mestisko schvaľuje záverečný účet za rok 2018 bez
výhrad.

Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Starosta konštatoval , že uznesenie č. 26 bod 3 bolo jednohlasne schválené.

Zdržal sa: 0

K bodu 5/ Príprava športového dňa a zájazdu do Maďarska (Sárospatak)
Starosta obce navrhol poslancom ,že pripravovaný športový dvoj deň spojený s dňom detí bude
13-14. 07.2019. Prvý deň bude súťaž vo varení gulášu a futbal s domácim a futbalovými mužstvomi z
iných dedín. Na druhý deň 14.07.2019 sú objednané pre detí detské atrakcie a nanuky, bude podaný
guláš, pivo a kofola. Večer bude voľná zábava pri hudbe.
Tak tiež informoval, že zájazd na kúpalisko do Maďarska (Sárospatak) sa pripravuje na 18.07.2019.
Keďže k prednesenej príprave športového dvojdňa a zájazdu na kúpalisko do Maďarska neboli vznesené
iné návrhy starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 26 bod 4 zo dňa 07.06.2019 OZ obce Mestisko schvaľuje prípravu športového dňa a zájazd
do Maďarska (Sárospatak).
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala
Starosta konštatoval, že uznesenie č. 26 bod 4 bolo schválené

Zdržal sa: 0

K bodu 6/ Informácia o dotáciach
V tomto bode starosta obce Stanislav Baka informoval poslancov Obecného zastupiteľstva, že sme
dostali dotáciu od poslancov PSK Prešov 800,00 € a od predsedu PSK Prešov 2 000,00 €, ktoré sa
použijú na účel na ktorý sa žiadali.
Ďalej informoval poslancov že je podaná žiadosť na ministerstvo financií na zakúpenie rúr na odvedenie
povrchovej vody na ceste od zástavky SAD 1 smerom k potoku a žiadosť na ministerstvo vnútra na
zabezpečenie kamerového systému celej obce

K bodu 7/ Vyhodnotenie Dňa matiek a otcov
Starosta obce p. Stanislav Baka v tomto bode informoval poslancov náklady spojené z oslavou Dňa
matiek a otcov činili 1 338,86 €.

K bodu 8/ Rôzne
Schvaľuje
Starosta obce prečítal prítomným poslancom:
5. žiadosť p. Františka Tkáča, Mestisko č. 131 na umiestnenie prevádzky kaderníctva MACA na
súpisnom č. 62.
6. žiadosť p. Ľudmíly Blaškovej, Mestisko č. 25 o otvorenie prevádzky na predaj plechov, trapézové
a vlnité.
7. starosta obce p. Stanislav Baka navrhol zmeniť názov bývalej základnej školy z dôvodu, že ak
žiadame dotáciu na opravu budovy tak nám nikto neschváli z dôvodu, že škola nefunguje.
Poslanci sa zhodli na názve Spoločenský pavilón obce.
8. v tomto bode poslanci OZ sa zhodli na variante č. 1 odvedenie povrchovej vody pri zástavke č. 1
po obecnom pozemku 642/3 a ďalej po pozemku SPF po strede cesty rúrami 600/60 cm v dĺžke 270
b.m.
Uznesenie č.26 bod 5.6.7.8 zo dňa 07.06.2019 OZ obce schvaľuje
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 26 bod 5.6.7.8 bolo jednohlasne schválené.
Berie na vedomie
- zmenu účelu finančných prostriedkov z Úradu vlády 7 000,00 €, ktoré boli poukázané na
rekonštrukciu DN na pokračovanie kanálu na doline
- kontrolu na protipožiarnu ochranu
- p. poslanec Ing. Kamil Cimbala informoval poslancov OZ, že 29.06.2019 sa uskutočni stretnutie
členov, bývalých členov, reprezentantov Mestiského futbalu, starostu obce a poslancov OZ. Témou
stretnutia bude diskusia na tému fungovania Mestiského futbalu.
- p. poslanec Ing. Kamil Cimbala sa informoval, že ako to je s financovaním terajšieho futbalového
klubu. Starosta obce mu odpovedal, že obec poskytuje finančné prostriedky na činnosť OŠK .
K bodu 9/ Diskusia
Pán starosta obce p. Stanislav Baka otvoril diskusiu v ktorej
- informoval poslancov, že firma Fúra s.r.o zvýšila poplatok podľa § 329/2018 Z.z. z 5,040 €/t na
17,00 €/t z , tohto dôvodu je nutnosť zvýšiť poplatok za komunálny odpad
- ďalej informoval poslancov OZ, že na požiadanie farskej rady sme pokosili trávu za kostolom našim
mulčovačom. Podotkol, že túto činnosť je potrebné aby zabezpečovalo Družstvo ROVNOSŤ, zároveň
informoval, že je potrebné aby farská rada dala poobrezovať spodné konáre zo stromov, nakoľko je
problém s kosením.

- starosta obce upozornil na zákaz pálenia sena a iného záhradného odpadu v opačnom prípade budú
privolaní hasiči na náklady toho koho sa to týka.
- p. poslanec Jaroslav Nagajda navrhol, aby na športový deň pripravili guláš členovia Poľovníckeho
združenia SKALA a v poľovníckej rovnošate.
- p. poslanec Marián Cimbala sa informoval, že kedy sa začne s prácami rigolov a chodníka po dedine.
Starosta obce mu odpovedal, že po rozhovore s firmou PHS by sa s prácami malo začať v letných
mesiacoch.

K bodu 10/ Záver
Pán starosta Stanislav Baka poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Mestisku 07.06.2019

Zapisovateľ:

Viera Pališčáková v.r.

Overovatelia:

Stanislav Doruľa v.r.
Milan Mitruška v.r.
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