
UZNESENIE 

 
prijaté  na  4 .  riadnom   zasadnutí   obecného  zastupiteľstva  obce    Mestisko 

dňa 13.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mestisku 

                                                    Uznesenie č. 28 

Schvaľuje:   1.   Programu rokovania obecného zastupiteľstva  obce Mestisko 

                        2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3.   VZN č. 2/2019 o referende, Registratúrny poriadok  

                        4.   Prípravu mesiaca úcty k starším 

                        5.   Návrh na odpredaj (nájom) budovy Základnej školy  

                        6.   Žiadosť Mariána Munku o súhlasné stanovisko na zbúranie mostíka a celej  

                              priekopy  

                        7.   Žiadosť Milana Tkača  

                        8.   Žiadosť Vinca Miňa o poskytnutie finančných prostriedkov za reprezentovanie obce                                

                              v USA    

                        9.   Žiadosť Jana Csonku o prenajme jedálne v bývalej ZŠ  

                      10.   Úprava rozpočtu  

                      11.   Zrovnanie priekopy po ľavej strane hore ulicou  

                         

 

                                                          Uznesenie č. 29   

 

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

                                  2.  Vyhodnotenie športového dňa 

                                  3.  Informácia o dotáciach 

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

                                            predsedu PSK Prešov                                            . 

                                          - poskytnutie dotácie z Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441  

                                            o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  Ministerstva financií SR (ďalej len                             

                                            „výnos“) Vám poskytuje účelovú dotáciu v sume 13 000,00 € na  

                                            Odkanálizovanie povrchovej vody v obci.    

                                          - podanie žiadosti z úradu vlády  na opravu strechy na telocvični v budove  

                                            bývalej ZŠ   

                                          - podanie žiadosti z MAS na  areál detského ihriska  

                                           
                                   

 Diskusia: 

      

     Starosta obce p. Stanislav Baka otvoril diskusiu v ktorej  

                

-  informoval poslancov o príprave obecnej zabíjačky v januári 2020                   

-  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. 

                                                             

 

 

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 28 – 29 na 4. riadnom zasadnutí OZ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 13.09.2019                                                                                  Stanislav Baka 
                                                                                                            starosta obce 

 


