ZAPISNICA
z 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mestisku konaného
dňa 21.02.2020

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.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Vyhodnotenie obecnej zabíjačky
Príprava dňa matiek a otcov
Informácia o výzvach
Prerokovanie žiadosti o odkúp obecného pozemku
Rôzne
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 a predniesol návrh programu. Starosta obce dal hlasovať za program.
Prítomnosť: 5
Hlasovanie : Za: 5
Proti: 0
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala
Po hlasovaní bol program schôdze jednohlasne schválený.

Zdržal sa: 0

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice
Starosta obce Stanislav Baka určil za zapisovateľa zápisnice Vieru Pališčákovu pracovníčku OcÚ
Za overovateľov zápisnice určil p. Stanislava Doruľu a Ing. Kamila Cimbalu.

K bodu 3/ Kontrola uznesenia
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol plnenie uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OZ, pričom
konštatoval, že v bode 5 prebieha výber znalca, v bode 8 je potrebne urobiť predbežný rozpočet na
klasické vykurovanie telocvične. Ostatné body uznesenia boli splnené v celom rozsahu.

K bodu 4/ Vyhodnotenie obecnej zabíjačky
V tomto bode starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov že, obecná zabíjačka mala veľký
úspech a vzniknuté náklady spojené s obecnou zabíjačkou činili 2 142,45 €.

K bodu 5/ Príprava dňa matiek a otcov
Starosta obce p Stanislav Baka oboznámil prítomných poslancov že, oslava dňa matiek a otcov by sa
mala uskutočniť v druhej polovici mája.
K bodu 6/ Informácia o výzvach
V tomto bode starosta obce p. Stanislav Baka informoval prítomných poslancov OZ o
- podanie žiadosti na PSK Prešov od poslancov na ozvučenie v sále kultúrneho domu a od predsedu na
rekonštrukciu telocvične v budove bývalej ZŠ.
- podanie žiadosti na ministerstvo financií v sume 15 000,00 € na opravu priepustu pri p. Miňovej.

K bodu 7/ Prerokovanie žiadosti o odkúp obecného pozemku
Starosta obce p. Stanislav Baka prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Kataríny Stachovej
o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo 221/5. Poslanci súhlasili s odpredajom pozemku za
podmienok aby bolo urobené vyjadrenie k predaju susedných vlastníkov pozemku. Uvedený pozemok
je stavebný pozemok a odpredaj pozemku sa podmieňuje výstavbou domu do troch rokov. Opačnom
prípade je pozemok nepredajný.
Starosta obce dal hlasovať.
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 4
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 1
1. Jaroslav Nagajda

OZ Mestisko schvaľuje odkúp obecného pozemku.
K bodu 8/ Rôzne
Na vedomie
6. p. poslanec Stanislav Doruľa podal návrh na zabudovanie svetelnej tabúli v obci.
7. p. poslanec Marián Cimbala sa informoval o termíne ukončenia rigolov a chodníkov. Starosta mu
odpovedal, že nie je stanovený termín ukončenia.
8. Starosta obce p. Stanislav Baka sa pýtal Ing. Kamila Cimbalu o pokračovaní futbalu, on mu
odpovedal, že sezóna sa ukončí a nová sezóna bude pokračovať podľa situácie.
9. p. poslanec Jaroslav Nagajda sa informoval, že ako to pokračuje s kanálom pod Vaľkovu. Starosta
mu odpovedal že bola podaná žiadosť a projekt na PSK a čaká sa na odpoveď.
Schvaľuje
3. podanie žiadosti na VVS a.s. na rozšírenie vodovodnej prípojky.
4. zájazd do Krakova v mesiaci máj.

Starosta dal hlasovať za bod 8/ Rôzne
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

OZ Mestisko schvaľuje bod 8/ Rôzne

K bodu 9/ Záver
Pán starosta Stanislav Baka poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Mestisku 21.02.2020

Zapisovateľ:

Viera Pališčáková v.r.

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

Overovatelia:

Stanislav Doruľa v.r

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

Ing. Kamil Cimbala v.r.

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

