ZAPISNICA
z 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mestisku konaného
dňa 12.06.2020

Prítomní:

Neprítomní:

Starosta obce

-

Stanislav Baka

Poslanci OZ

-

Stanislav Doruľa
Marián Cimbala
Milan Mitruška
Jaroslav Nagajda
Ing. Kamil Cimbala

Zapisovateľka

-

Viera Pališčáková

Hlavný kontrolór

-

Ján Toropila

Návrh programu: 1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Schválenie záverečného účtu za rok 2019
a/ Schválenie VZN č. 1/2020 o ochrane a poplatkoch za
znečisťovanie v obci Mestisko
b/ Schválenie VZN novela zákona o pohrebníctve
6. Informácia o výzvach
7. Rôzne
8. 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. Milana Mitrušku a Mariána Cimbalu.

K bodu 3/ Kontrola uznesenia
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol plnenie uznesenia z 6. riadneho zasadnutia OZ, pričom
konštatoval, že uznesenie 33 v bode 6 sa presúva z dôvodu, že s výskytom COVID 19 nebolo veľa
možnosti nakupovať. Ostatné body uznesenia boli splnené v celom rozsahu.

K bodu 4/ Schválenie záverečného účtu za rok 2019
V tomto bode v zastúpení HK starostom obce predniesol odborné stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2019 a odporúča aby obecné zastupiteľstvo záverečný účet schválilo bez výhrad. Odborné
stanovisko HK k záverečnému účtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol prítomným poslancom záverečný účet obce za rok 2019,
ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Oboznámil poslancov o výsledku hospodárenie za rok 2019 s plnením
príjmov a výdavkov, aktíva , pasíva, záväzky a pohľadávky. Celkové hospodárenie obce za rok 2019 je
prebytkové. Poslanci navrhli, aby prebytok hospodárenia za rok 2019 bol použitý na tvorbu rezervného
fondu..
Keďže neboli vznesené žiadne námietky, starosta 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

OZ Mestisko schvaľuje záverečný účet za rok 2019

K bodu 5. a/ Schválenie VZN č. 1/2020 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie v obci
b/ VZN novela zákona o pohrebníctve
V tomto bode starosta informoval prítomných poslancov o VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za
znečisťovanie v obci a VZN novela zákona o pohrebníctve za ktoré 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

OZ Mestisko schvaľuje VZN ochrane ovzdušia a poplatkoch znečisťovanie v obci a VZN
o pohrebníctve.

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
PSK na vykurovanie v telocvični v budove bývalej školy.
- podanie žiadosti na MAS na detské ihrisko

K bodu 7/ Rôzne
Na vedomie
5. Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov o vyhodnotení z krízového štábu o úspešnom
zvládnutí ochorenia COVID – 19.
6. Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov, že sú v katastri čierne skládky odpadu a to
dáva zlu vizitku obce o ochrane životného prostredia, takáto skládka bola odstránená pri Rakovčíku
a je len otázka času kedy životné prostredie nariadi odstrániť ostatné čierne skládky pre
nedisciplinovaných občanov obce, preto aj zo strany poslancov je potrebné občanov upozorniť na
ich nekalú činnosť.
7. Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov, že je potrebne ohradiť roklinu, pretože
občania tam sypú rôzny nepovolený odpad.
8. Starosta p. Stanislav Baka informoval poslancov, že v mesiaci október by sme pripravili Úctu k
starším.
9. p. poslanec Ing. Kamil Cimbala informoval poslancov o fungovaní obecného futbalu. Podotkol, že
je potrebne získať 18 hráčov aby sa mohla začať jesenná sezóna. Taktiež požiadal, aby na
futbalovom ihrisku bol zavedený internet.
Schvaľuje
4. použitie finančných prostriedkov z RF 20 000,00 € na spolufinancovanie pri výstavbe rigolov
a chodníkov v obci.
5. zrušenie uznesenia z 01.02. 2002 o vzdaní sa odmien vtedajších poslancov na výstavbu Domu smútku

Starosta dal hlasovať za bod 7/ 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 12.06.2020

Zapisovateľ:

Viera Pališčáková v.r.

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

Overovatelia:

Milan Mitruška v.r.

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

Marián Cimbala v.r.

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

