ZAPISNICA
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mestisku konaného
dňa 13.09.2019

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.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Schválenie VZN č. 1/2019 o referende, Registratúrny poriadok
Vyhodnotenie športového dvojdňa
Príprava mesiaca úcty k starším
Informácia o dotáciach
Návrh na odpredaj (nájom) budovy Základnej školy
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 doplnený v bode 4 Registratúrny poriadok 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. Mariána Cimbalu a p. Ing. Kamila Cimbalu, 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 3. riadneho zasadnutia OZ, pričom
konštatoval, že všetky body uznesenia boli splnené v celom rozsahu.

K bodu 4/ Schválenie VZN č. 1/2019, Registratúrny poriadok
V tomto bode starosta obce p. Stanislav Baka predniesol prítomným poslancom VZN č. 1/2019
o referende a Registratúrny poriadok. Keďže neboli vznesené žiadne námietky starosta dal hlasovať.
Uznesenie č. 28 bod 3 zo dňa 13.09.2019 OZ obce Mestisko schvaľuje VZN č. 1/2019 o referende
a Registratúrny poriadok.

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. 28 bod 3 bolo jednohlasne schválené.

Zdržal sa: 0

K bodu 5/ Vyhodnotenie športového dvojdňa
Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov, že náklady spojené zo Športovým dvojdňom
činili 2 253,85 €. Podotkol či by nebolo dobré na budúce spojiť športový dvojdeň do jedného dňa.

K bodu 6/ Príprava mesiaca úcty k starším
V tomto bode starosta obce p. Stanislav Baka oboznámil prítomným poslancov o programe osláv
Úcty k starším, ktoré sa uskutočnia 13.09.2019 o 14,00 hodine v priestoroch OÚ. V programe vystúpi
folklórna skupina OLŠAVČAN. Po programe bude podané pohostenie a občerstvenie. Zároveň budú
odovzdané plakety jubilantom pri príležitosti životného jubilea. Keďže k prednesenej príprave mesiaca
Úcty k starším neboli vznesené iné návrhy starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 28 bod 4 zo dňa 13.09.2019 OZ Mestisko schvaľuje prípravu mesiaca úcty k starším.
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

Starosta konštatoval, že uznesenie č. 28 bod 4 bolo jednohlasne schválené.

K bodu 7/ Informácia o dotáciach
V tomto bode starosta obce Stanislav Baka informoval poslancov Obecného zastupiteľstva, že sme
dostali dotáciu od poslancov PSK Prešov 800,00 €, ktoré použijeme na opravu klubu mladých a od
predsedu PSK Prešov 2 000,00 €, ktoré sa použijú na opravu strechy telocvični v budove bývalej ZŠ.
Ďalej informoval poslancov: - že sme dostali 13 000,00 € z ministerstva financií na zakúpenie rúr na
odvedenie povrchovej vody na ceste od zástavky SAD smerom
k potoku
- bola podaná žiadosť na Úrad vlády na opravu strechy telocvični
v budove bývalej ZŠ
- bola podaná žiadosť na Masky na vybudovanie Areál detského ihriska

K bodu 8/ Návrh na odpredaj (nájom) budovy Základnej školy
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol poslancom návrh na odpredaj budovy Základnej školy
súkromnej spoločnosti na prerobenie bytovej jednotky s tým, že po zrealizovaní bytovej jednotky obec
odkúpi bytovu jednotku do svojho majetku a odovzdá do nájmu nájomníkom. Poslanci sa k danému
návrhu vyjadrili s tým, aby sa dopredu pripravili zmluvy s prípadnými nájomníkmi. Zároveň navrhli,
aby zmluva o predaji budovy ZŠ bola dobré právnicky ošetrená.

Starosta dal za daný návrh hlasovať.
Uznesenie č. 28 bod 5 zo dňa 13.09.2019 OZ Mestisko schvaľuje návrh na odpredaj (nájom) budovy
Základnej školy.

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

Starosta konštatoval, že uznesenie č. 28 bod 5 bolo jednohlasne schválené
K bodu 9/ Rôzne
Schvaľuje
Starosta obce prečítal prítomným poslancom:
6. žiadosť p. Mariána Munku o súhlasné stanovisko na zbúranie mostíka a celej priekopy
7. žiadosť p. Milana Tkáča
8. žiadosť p. Vinca Miňa o poskytnutie finančných prostriedkov za reprezentovanie obce v USA.
Poslanci sa zhodli
9. žiadosť Jána Csonku o prenajme jedálne v bývalej ZŠ
10. starosta obce navrhol úpravu rozpočtu pre financovanie futbalového klubu podľa skutočnosti
a menšie sumy v rozpočte presunúť medzi položkami podľa skutočnosti.
11. starosta navrhol, aby sa zrovnala priekopa po ľavej strane hore ulicou a tým by sa rozšírila cesta
hore ulicou.
Uznesenie č.28 bod 6-11 zo dňa 13.09.2019 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. 28 bod 5-11 bolo jednohlasne schválené.

K bodu 10/ Diskusia
Pán starosta obce p. Stanislav Baka otvoril diskusiu v ktorej
- informoval prítomných poslancov aby sme v mesiaci január 2020 pripravili obecnú zabíjačku
- ďalej navrhol aby sa Silvester večer po ďakovnej svätej omši uskutočnil v sále alebo salóniku KD
- starosta obce p. Stanislav Baka navrhol, aby rozpočet na rok 2020-2022 sa pripravil spolu s poslancami
ešte pred schvaľovaním v zastupiteľstve.
- p. poslanec Ing. Kamil Cimbala navrhol, aby sme pripravili obecný ples
- p. poslanec Ing. Kamil Cimbala vyhodnotil stretnutie reprezentantov Mestiského futbalu ktoré sa
uskutočnilo 29.06.2019. Konštatoval, že stretnutie malo úspech, vytvorilo sa nové futbalové mužstvo,
ktoré postúpilo do 6 ligy a futbalové mužstvo žiakov, ktoré hrajú v 3 lige.

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

V Mestisku 13.09.2019

Zapisovateľ:

Viera Pališčáková v.r.

.........................................................

Overovatelia:

Marián Cimbala v.r.

.........................................................

Ing. Kamil cimbala v.r.

.........................................................

