ZAPISNICA
z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mestisku konaného
dňa 11.09.2020

Prítomní:

Neprítomní:

Starosta obce

-

Stanislav Baka

Poslanci OZ

-

Stanislav Doruľa
Marián Cimbala
Jaroslav Nagajda
Ing. Kamil Cimbala

Zapisovateľka

-

Viera Pališčáková

Hlavný kontrolór

-

Ján Toropila

Návrh programu: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Informácia o výzvach
Rôzne
Záver

K bodu 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Stanislav Baka, ktorý uviedol, že na dnešnom
rokovaní sú prítomní štyria poslanci OZ jeden poslanec je prace neschopný. Starosta obce konštatoval,
že zastupiteľstvo je uznášania schopné a predniesol návrh programu. Starosta obce dal hlasovať za
program.
Prítomnosť: 4
Hlasovanie : Za: 4
Proti: 0
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Jaroslav Nagajda
4. 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. Jaroslava Nagajdu a Stanislava Doruľu.

K bodu 3/ Kontrola uznesenia
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol plnenie uznesenia z 7. riadneho zasadnutia OZ, pričom
konštatoval, že všetky body uznesenia boli splnené v celom rozsahu.

K bodu 4/ Informácia o výzvach
V tomto bode starosta obce p. Stanislav Baka informoval prítomných poslancov OZ, že sme dostali
od poslancov PSK Prešov 1 400,00 € na ozvučenie v sále kultúrneho domu a od predsedu PSK
1 900,00 € na výmenu kúrenia v telocvični v budove bývalej školy.
K bodu 5/ Rôzne
Schvaľuje
2. Určenie ceny odpredaja pozemku p. Kataríny Stachovej. Pritomní poslanci schváli cenu za odpredaj
pozemku 6,00 € za m2.
Starosta dal hlasovať za bod 5/ - Rôzne č.2

Prítomnosť: 4
Hlasovanie: Za: 3
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 1
1. Jaroslav Nagajda

OZ schvaľuje určenie ceny odpredaja pozemku p. Stachovej
3. Žiadosť o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR.
Starosta dal hlasovať za bod 5/ Rôzne č. 3
Prítomnosť: 4
Hlasovanie : Za: 4
Proti: 0
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Jaroslav Nagajda
4. Ing. Kamil Cimbala
OZ schvaľuje žiadosť o návratnej finančnej výpomoci

Zdržal sa: 0

Na vedomie
4. Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov o zlikvidovaní detských preliezok MEGA 1.
Skonštatoval, že sme mali kontrolu z Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prešove,
ktorá nariadila preliezky zlikvidovať z dôvodu poškodenia.
5. Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov o ekonomickej finančnej kontrole z úradu
vlády SR na projekt Mestisko- pohybom a športom k zdraviu športovcov. Pri tejto kontrole neboli
zistené žiadne nedostatky.
6. Starosta obce informoval prítomných poslancov že bol ukončený audit za rok 2019.
Skonštatoval, že obec konala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
7. Starosta informoval poslancov o vyradenie z evidencie stredného zdroja z databázy NEIS z dôvodu
zrušenia ZŠ.
8. Starosta obce p. Stanislav Baka upovedomil poslancov aby tiež upozorňovali občanov, že je zákaz
páliť trávu a iný odpad a voľne pobehujúcich sa psov po obci.
9. Starosta informoval poslancov, že v júli sa uskutočnil futbalový turnaj na domácom ihrisku, ktorý
organizoval PSK Prešov. Tento futbalový turnaj mal veľký ohlas.
10. Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov aby pozemok pri ZŠ sa ponúkol na
odpredaj na výstavbu rodinných domov.
11. Starosta obce informoval poslancov, že na odpredaj bývalej ZŠ ešte nie je urobený znalecký
posudok.
12. Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov, že oslava Úcta starších sa pripravuje na
11.10.2020.
13. p. poslanec Stanislav Doruľa sa informoval, že kto ma na starosti telocvičňu a kto vyberá
poplatky za používanie telocvične. Starosta odpovedal, že kľuč ma p. Semanová ktorá vyberá aj
poplatky, ktoré sa používajú na upratovanie telocvične.
14. p. poslanec Ing. Kamil Cimbala informoval poslancov, že je nevyhnutná rekonštrukcia Domu
smútku. Pán starosta mu odpovedal, že ak vyjde výzva tak budeme žiadať o dotáciu na
rekonštrukciu DN.

K bodu 6/ Záver
Pán starosta Stanislav Baka poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Mestisku 11.09.2020

Zapisovateľ:

Viera Pališčáková v.r.

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

Overovatelia:

Jaroslav Nagajda v.r.

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

Stanislav Doruľa v.r.

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

