
UZNESENIE 

 
prijaté  na  3 .  riadnom   zasadnutí   obecného  zastupiteľstva  obce    Mestisko  

                                                                dňa 07.06.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mestisku 

                                                    Uznesenie č. 26 

Schvaľuje:   1.  Programu rokovania obecného zastupiteľstva  obce Mestisko 

                        2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3.  Záverečný účet za rok 2018 bez výhrad a odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

                        4.  Prípravu športového dňa na 13-14.07.2019 a zájazd do Maďarska (Sárospatak) 

                        5.  Žiadosť Františka Tkáča, Mestisko č. 131 na umiestnenie prevádzky kaderníctva  

                             MACA na súpisnom čísle 62 

                        6.  Žiadosť Ľudmily Blaškovej, Mestisko č. 25 o otvorenie prevádzky na predaj  

                             plechov, trapézové a vlnité  

                        7.  Zmena názvu budovy bývalej základnej školy na Spoločenský pavilón obce  

                        8.  Variantu 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. 27   

 

Berie na  vedomie:  1.  Kontrola uznesenia z predchádzajúcej schôdze OZ 

                                  2.  Informácia o dotáciach 

                                          - schválenie dotácie 800,00 € od poslancov PSK Prešov a 2 000,00 € od  

                                            predsedu PSK Prešov                                            . 

                                          - podanie žiadosti na ministerstvo financií na zakúpenie rúr na  

                                            odvedenie povrchovej vody na ceste od zástavky SAD smerom k potoku  

                                          - podanie žiadosti na ministerstvo vnútra na zabezpečenie  

                                            kamerového systému celej obce. 

                                  3.  Vyhodnotenie Dňa matiek a otcov 

                                  4.  Stretnutie starostu , poslancov OZ  zástupcami, PSK p. Ing.  

                                       Alexander Galajdom  a riaditeľom Správa a údržba ciest p. Ing.  

                                       Milanom Cocuľom. Na stretnutí bolo prerokovane odvedenie  

                                       povrchovej vody pri zástavke č. 1 . Do úvahy  prichádzali tri varianty 

                                  5.  Zmenu účelu finančných prostriedkov z Úradu vlády 7 000,00 €, ktoré                                                   

                                           boli poukázané na rekonštrukciu DN na pokračovanie kanálu na doline  

                                     6.   Kontrolu na protipožiarnu ochranu  

                                     7.   p. poslanec Ing. Kamil Cimbala informoval, že 29.06.2019 sa uskutočni                                                  

                                           stretnutie členov, bývalých členov, reprezentantov Mestiského futbalu,                                                  

                                           starostu obce a poslancov OZ    

                                      8.  p. poslanec Ing. Kamil Cimbala sa informoval, že ako to je s financovaním  

                                           terajšieho futbalu   

                        



 

 

 Diskusia: 

      

     Starosta obce p. Stanislav Baka otvoril diskusiu v ktorej  

                

-  informoval poslancov, že je nutnosť zvyšovania poplatku za komunálny odpad                   

-  ďalej informoval, že 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 p. Stanislav Baka 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      

   zduženia a v poľovníckej rovnošate.  

-  p. poslanec Marián Cimbala sa informoval, že kedy sa začne s prácami rigolov a chodníka po dedine   

                                                             

 

 

Keďže do diskusie sa už nikto neprihlásil starosta ukončil diskusiu a dal hlasovať za všetky uznesenia.    

                                      
Prítomnosť:   5  

 

Hlasovanie:   Za:  5                                        Proti:  0                                        Zdržalo sa: 0 

                      1.  Stanislav Doruľa  

                      2.  Marián Cimbala 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Jaroslav Nagajda 

                      5.  Ing. Kamil Cimbala 

                                            

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie 26 – 27 na 3. riadnom zasadnutí OZ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 07.06.2019                                                                                  Stanislav Baka 
                                                                                                            starosta obce 

 


