
ZÁPISNICA 

z 11. riadneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Mestisku  konaného  

dňa 25.06.2021 

 

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.    Otvorenie 

                                  2.    Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 

                                  3.    Kontrola uznesenia   

                                  4.    Prejednanie žiadosti o vytvorenie dohody 

                                         na určenie spádovej materskej školy 

                                  5.    Informácia o dotácii z PSK 

                                  6.    Príprava športového dňa 

                                  7.    Prejednanie a schválenie projektu na odkanalizovanie obce 

                                  8.    Rôzne 

                                  9 .   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 a HK obce je neprítomný a oslobodený.  Starosta obce 

konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta predniesol návrh programu za ktorý dal 

hlasovať.   

 

Prítomnosť:   5 

 

Hlasovanie  : Za:  5     Proti: 0   Zdržal sa:   0 

                      1.  Marián Cimbala 

                      2.  Jaroslav Nagajda 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Ing. Kamil Cimbala 

                      5.  Mgr. Daniela Piruchová 

 

Po hlasovaní bol program schôdze jednohlasne schválený. 



 

 

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. Ing. Kamila Cimbalu a Milana Mitrušku 

.   

 

 

Prítomnosť:   5 

Hlasovanie:   Za:   5                               Proti:  0               Zdržal  sa:   0 

                      1.  Marián Cimbala  

                      2.  Jaroslav Nagajda 

                      3.  Milan Mitruška  

                      4.  Ing. Kamil Cimbala 

                      5.  Mgr. Daniela Piruchová 

 

 

 

 

K bodu 3/ Kontrola uznesenia 

 

     Starosta obce  p. Stanislav Baka predniesol plnenie uznesenia z 10. riadneho zasadnutia OZ, pričom 

konštatoval, že všetky body uznesenia boli splnené v celom rozsahu    

 

K bodu 4/ Prejednanie žiadosti o vytvorenie dohody na určenie spádovej materskej školy 

  

      Starosta  obce predniesol prítomným poslancom, dohodu z Mestského úradu Svidník na určenie 

spádovej materskej škôlky za ktorú dal hlasovať 

. 

 

Prítomnosť:   5 

Hlasovanie:   Za:   4                            Proti:  0       Zdržal sa: 0                                                   

                      1.  Marián Cimbala                                                               1. Mgr. Daniela Piruchová 

                      2.  Jaroslav Nagajda 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Ing. Kamil Cimbala 

 

OZ obce Mestisko schvaľuje  dohodu na určenie spádovej materskej škôlky 

 

K bodu 5/ Informácia o dotácii z PSK 

 

     Starosta obce Stanislav Baka oboznámil prítomných poslancov, že od poslancov PSK sme dostali 

1 600,00 € na rekonštrukciu miestnosti na javisku v sále KD a od predsedu PSK 1000,00 € na 

rekonštrukciu zavetria v telocvični.  

 

 

 



 

K bodu 6/ Príprava športového dňa 

 

     Starosta obce prítomným poslancom podal návrh či budeme robiť športový deň. Poslanci sa vyjadrili, 

že kvôli epidemiologickej  situácii nie je vhodné robiť športový, ale po uvoľnení týchto opatrení sa 

športový deň môže uskutočniť.  

 

Starosta dal hlasovať 

 

Prítomnosť:   5 

Hlasovanie:   Za:   0                             Proti:  2                   Zdržal  sa:   3 

                                                                   1. Milan Mitruška                        1. Jaroslav Nagajda 

                                                                   2. Mgr. Daniela Piruchová           2. Ing. Kamil Cimbala   

                                                                                                                        3. Marián Cimbala 

OZ obce Mestisko neschvaľuje  športový deň  

 

 

K bodu 7/ Prejednanie a chválenie projektu na odkanalizovanie obce 

 

     Starosta obce Stanislav Baka  navrhol projekt na kanalizáciu obce. Návrh bol predložený na 

základe jednania s vedením VVaK , ktoré prišlo s návrhom odkanalizovať obec Mestisko v 1 etape 

projektu, ktorý bol začatý pre priľahlé obce okolo Svidníka. Vedenie VVaK bralo účasť na zasadnutí 

OZ  a podrobne informoval poslancov o postupe pri realizácii projektu „Kanalizácia v obci Mestisko.“   

 

Starosta dal hlasovať 

 

 

Prítomnosť: 5 

Hlasovanie:   Za:   5                               Proti:  0               Zdržal  sa:   0 

                      1.  Marián Cimbala  

                      2.  Jaroslav Nagajda 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Ing. Kamil Cimbala 

                      5.  Mgr. Daniela Piruchová 

 

OZ obce Mestisko schvaľuje odkanalizovanie obce 

   

 

K bodu 8/ Rôzne   

 

  Schvaľuje      

 

   6.  Celoplošné opatrenie, schvaľuje úpravu rigolov pred domami na základe jednotlivých žiadosti  

        tak, aby nebola porušená miestna komunikácia a v prípade projektu na zriadenie verejného  

        záujmu príklad výstavba chodníka, kanalizácie a iné, tato úprava bude zlikvidovaná.        

 

 

 



 

 Na vedomie   

 

 4.   p. poslanec Jaroslav Nagajda sa informoval, že ako sa  pokračuje s vodovodnou prípojkou pre p.  

       Rusina Martina SHR. Starosta odpovedal, že ešte nie je povolenie zo spoločného stavebného  

       úradu. 

 5.    p. poslanec Marián Cimbala vzniesol požiadavku, či by nebolo možne namaľovať lavičky     

        v parku. Starosta odpovedal, že sa namaľujú, keď sa uvoľni pracovníkom  robota lebo  

        momentálne je veľa kosenia.   

 6.    p. poslanec Milan Mitruška navrhol, aby kvôli bezpečnosti sa odstránil rebrík na telocvični   

        pretože aj napriek tomu, že sú vyvesené tabule s nápisom Zákaz vstupu nepovolaným osobám  

        miestne deti vychádzajú po rebríku na strechu telocvične.   

 7.    p. poslanec Milan Mitruška sa informoval, že ako pokračuje jednanie ohľadom školy. Starosta  

        odpovedal že jednania, ktoré prebehli boli neuspešné ostali na mŕtvom bode. 

 8.    p. poslanec Ing. Kamil Cimbala vzniesol požiadavku na rozoberanie športovej haly od PSK .  

        Poslanci sa zhodli, že svoj pomocne to nie je možné a firmou to bude drahé. 

 9.    p. poslanec Ing. Kamil Cimbala sa informoval, že prečo sa vykopal rigol pri rokline. Starosta  

        odpovedal, aby sa nechodilo autami k rokline a nesypal sa tam rôzny komunálny odpad. 

10.   p. poslanec Ing. Kamil Cimbala podal návrh, aby sme sa pri výsadbe drevín na doline poradili  

        s p. Duchoslavom. 

11.   Starosta obce Stanislav Baka informoval poslancov, že sme dostali dodatok k zmluve od firmy  

        FÚRA, s.r.o. o nebezpečnom odpade a domácich olejov. Podotkol, že od 01.07.2021 sa tento  

        odpad bude musieť separovať. 

12.   Starosta obce  informoval poslancov, že prebehla kontrola zo životného prostredia na rokline. 

13.   Starosta informoval poslancov, že sme dostali sťažnosť od p. Milana Stojáka. 

14.   Starosta obce Stanislav Baka informoval poslancov, že sa začalo konanie na sťažnosť p. Lukáša  

        Chovanca.  

 

 

 

 

 

Starosta dal hlasovať za bod Rôzne 

 

Prítomnosť:  5 

 

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

                      1.  Marián Cimbala 

                      2.  Jaroslav Nagajda 

                      3.  Milan Mitruška 

                      4.  Ing. Kamil Cimbala 

                      5.  Mgr. Daniela Piruchová 

                                                                         

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  25.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   Viera  Pališčáková  v.r.         ......................................................... 

 

Overovatelia:               Ing. Kamil Cimbala  v.r.       ......................................................... 

                                                     

                                                    Milan Mitruška   v.r.            .........................................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


