ZÁPISNICA
z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mestisku konaného
dňa 26.03.2021

Prítomní:

Starosta obce

-

Stanislav Baka

Poslanci OZ

-

Marián Cimbala
Milan Mitruška
Jaroslav Nagajda
Ing. Kamil Cimbala
Mgr. Daniela Piruchová

Hlavný kontrolór

-

Ján Toropila

Zapisovateľka

-

Viera Pališčáková

Návrh programu: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Sľub poslanca OZ
Kontrola uznesenia
Schválenie záverečného účtu za rok 2020
Návrh na vyradenie detskej zostavy MEGA 1 z evidencie DM
Informácia o podaní žiadosti na PSK
Prehodnotenie členov komisie
Rôzne
Záver

K bodu1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Stanislav Baka, ktorý uviedol, že na dnešnom
rokovaní sú prítomní štyria poslanci OZ, jeden poslanec Milan Mitruška je oslobodený a HK obce je
neprítomný a oslobodený. Starosta obce konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta
predniesol návrh programu. Materiály ktoré je potrebné schváliť dostali poslanci v pozvánke. Starosta
obce dal hlasovať za program.
Prítomnosť: 3
Hlasovanie : Za: 3
1. Marián Cimbala
2. Jaroslav Nagajda
3. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

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 pracovníčka OcÚ
Za overovateľov zápisnice určil p. Mariána Cimbalu a Jaroslava Nagajdu
K bodu 3/ Sľub poslanca OZ
Starosta obce p. Stanislav Baka dal prečítať a podpísať sľub náhradníčke za poslankyňu OZ Mgr.
Daniele Piruchovej po zosnulom poslancovi Stanislavovi Doruľovi. Zároveň starosta obce určil za
zástupcu starostu Mariána Cimbalu, ktorý funkciu zástupcu starostu prijal.
K bodu 4/ Kontrola uznesenia
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol plnenie uznesenia z 9. riadneho zasadnutia OZ, pričom
konštatoval, že všetky body uznesenia boli splnené v celom rozsahu
K bodu 5/ Schválenie záverečného účtu za rok 2020
Starosta obce predniesol odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce nakoľko p. Ján Toropila
nebol prítomný k záverečnému účtu obce za rok 2020 a odporúča aby OZ 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 za rok 2020, ktorý
tvorí prílohu tejto zápisnice. Oboznámil poslancov o výsledku hospodárenia za rok 2020, s plnením
príjmov a výdavkov za rok 2020, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky. Celkové hospodárenie obce za
rok 2020 je prebytkové. Poslanci navrhli aby prebytok hospodárenia za rok 2020 bol použitý na tvorbu
rezervného fondu.
Keďže neboli vznesené žiadne námietky starosta dal hlasovať.
Prítomnosť: 4
Hlasovanie: Za: 4
1. Marián Cimbala
2. Jaroslav Nagajda
3. Ing. Kamil Cimbala
4. Mgr. Daniela Piruchová

Proti: 0

Zdržal sa: 0

OZ obce Mestisko schvaľuje záverečný účet za rok 2020
K bodu 6/ Návrh na vyradenie detskej zostavy MEGA 1 z evidencie DM
Starosta obce p. Stanislav Baka predniesol prítomným poslancom návrh na vyradenie detskej zostavy
MEGA 1 z evidencie dlhodobého majetku z dôvodu značného poškodenia detskej zostavy, ktorá by
mohla spôsobiť zranenia.
Keďže neboli vznesené žiadne námietky starosta dal hlasovať.

Prítomnosť: 4
Hlasovanie: Za: 4
1. Marián Cimbala
2. Jaroslav Nagajda
3. Ing. Kamil Cimbala
4. Mgr. Daniela Piruchová

Proti: 0

Zdržal sa: 0

OZ obce Mestisko schvaľuje návrh na vyradenie detskej zostavy MEGA 1
K bodu 7/ Informácia o podaní žiadosti na PSK
V tomto bode starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov OZ, že boli podané žiadosti na
poslancov PSK a predsedu PSK.

K bodu 8/ Prehodnotenie členov komisie
V tomto bode starosta obce p. Stanislav Baka určil zmenu členov zriadených komisií:
1. Komisia pre rozvoj obce
Predseda komisií: Milan Mitruška
Zástupca komisií: Marián Cimbala
Členovia komisií: Ing. Kamil Cimbala
Jaroslav Nagajda
Mgr. Daniela Piruchová
2. Komisia pre verejný poriadok
Predseda komisií: Jaroslav Nagajda
Zástupca komisií: Marián Cimbala
Členovia komisií: Milan Mitruška
Mgr. Daniela Piruchová
Ing. Kamil Cimbala
3. Komisia športovo-kultúrna
Predseda komisií: Ing. Kamil Cimbala
Zástupca komisií: Marián Cimbala
Členovia komisií: Milan Mitruška
Jaroslav Nagajda
Mgr. Daniela Piruchová
4. Komisia požiarno-povodňová
Predseda komisií: Mgr. Daniela Piruchová
Zástupca komisií: Marián Cimbala
Členovia komisií: Jaroslav Nagajda
Milan Mitruška
Ing. Kamil Cimbala
Keďže neboli vznesené žiadne námietky starosta dal hlasovať.

Prítomnosť: 4
Hlasovanie: Za: 4
1. Marián Cimbala
2. Jaroslav Nagajda
3. Ing. Kamil Cimbala
4. Mgr. Daniela Piruchová

Proti: 0

Zdržal sa: 0

OZ obce Mestisko schvaľuje zmenu komisií

K bodu 9/ Rôzne
Schvaľuje
5. Vyasfaltovanie okrajov okolo chodníkov hore k zastávke a pokračovanie chodníka smerom hore
dedinou z vlastných prostriedkov

Na vedomie

3. Na zasadnutí OZ bral účasť občan p. Duchoslav Jaroslav. V úvode starosta obce mu dal
slovo. Pán Jaroslav Duchoslav sa vyjadril k zasypú rokliny s tým, že danú roklinu nebolo nutné
zasypávať, že rástli tam rôzne náletové dreviny, taktiež na to súvisiaci výrub týchto drevín, že
mohli ostať na okrajoch rokliny. Následne sa vyjadrili poslanci OZ, ktorý sa vyjadrili v tom
zmysle, že daná pôvodná roklina neslúžila účelu, ale to bola jedna časť obce ktorá
rozdeľovala tuto časť obce a nerobila dobrý dojem na obec ako takú. Niektorý sa vyjadrili, že
nejaké dreviny na kopci mohli ostať. Starosta obce sa vyjadril, že zasyp rokliny je dlhodobý od
roku 2010 a je verejným záujmom občanov obce. Zásypom rokliny sa spájajú dva brehy. V
minulosti došlo k zosunu cesty smerom na miestne družstvo a tiež bol zvážaný breh od kostola.
Aj preto na žiadosť občanov došlo k zasypú rokliny, aby nedošlo ku škodám na majetku ako je
cintorín a aby bol ochránený aj miestny kostol. Na roklinu ktorá sa postupne zaváža je aj projekt,
ktorý má slúžiť v budúcnosti ako oddychová zóna. Po jej okrajoch sa vysadia nové dreviny,
ktoré budú skysľovať túto časť obce. Na zasyp rokliny obec má povolenie vydané Životným
prostredím Prešov a aj na rokline je umiestnená tabuľa aký odpad do rokliny je možné
skladovať. Je pravdou, že občania nie sú zodpovedný a dávajú tam odpad, ktorý tam nepatri.
Tento odpad pracovníci OÚ odstraňujú.
4. Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov o zrušenie pošty
5. Starosta obce informoval poslancov, že 23.01.2021 bolo v našej obci testovanie na COVID-19
6. Starosta obce informoval poslancov, že Viera Doruľová potraviny VIKI Mestisko oznamuje
zmenu otváracích hodín v potravinách
7. Starosta obce informoval poslancov, že predseda PSK Prešov nám sponzoroval respirátory, ktoré
sme rozdali občanom nad 60 rokov. Občanom do 60 rokov sme zakúpili a rozdali z vlastných
prostriedkov
8. Starosta obce informoval poslancov, že naďalej platí zákaz túlavých psov po obci

9. Starosta obce navrhol poslancom, aby sa dala príkriť aj druha časť strechy na telocvični nakoľko
keď priši tak zateká do vnútra telocvične
10. p. poslankyňa Mgr. Daniela Piruchová vzniesla požiadavku či by nebolo možné zakúpiť pre
dôchodcov vitamínové doplnky, alebo respirátory. Starosta odpovedal, že vitamíny sú drahé ale
respirátory by bolo možne rozdať
11. p. poslankyňa Mgr. Daniela Piruchová vzniesla požiadavku či by nebolo možné zakúpiť pre
občanov nádobu na zmiešané plasty a PET fľaše. Starosta obce odpovedal tieto nádoby sa
prejednávajú s Fúrou
12. p. poslankyňa Mgr. Daniela Piruchová vzniesla požiadavku na znovu zriadenie obecnej knižnice.
Starosta odpovedal, že knižnica nie je zrušená a knižky sú b bývalej ZŠ.
13. p. poslanec Jaroslav Nagajda podal vyjadrenie o prešetrení sťažnosti Pavla Mište.
14. p. poslanec Ing. Kamil Cimbala sa informoval, že či zo strany obce sú pripravené všetky potrebné
doklady k odvedeniu povrchovej vody pri zástavke č. 1. starosta odpovedal, že je to v príprave.
15. p. poslanec Jaroslav Nagajda vzniesol požiadavku, že v telocvični by bolo potrebné vymeniť
žiarovky za úsporné žiarovky Starosta súhlasil s výmenou.
16. p. poslanec Ing. Kamil cimbala sa informoval, že kedy bude otvorená telocvičňa. Starosta
odpovedal, že voda je už opravená ale vzhľadom k tomu, že je zákaz vychádzania z dôvodu
pandémie je telocvičňa zatvorená do odvolania

Starosta dal hlasovať za bod Rôzne
Prítomnosť: 4
Hlasovanie: Za: 4
1. Marián Cimbala
2. Jaroslav Nagajda
3. Ing. Kamil Cimbala
4. Mgr. Daniela Piruchová

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

OZ obce schvaľuje bod Rôzne

K bodu 10/ Záver
Pán starosta Stanislav Baka poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Mestisku 26.03.2021

Zapisovateľ:

Viera Pališčáková v.r.

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

Overovatelia:

Marián Cimbala v.r.

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

Jaroslav Nagajda v.r.

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

