UZNESENIE
prijaté na 9 . riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce

Mestisko

dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Mestisku

Uznesenie č. 38
Schvaľuje: 1. Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Mestisko
2. Úprava rozpočtu
3. Návrh rozpočtu na rok 2021-2023
4. Plán kultúrno-športových podujatí
5. Termíny zasadnutí OZ
6.a/.Použitie návratnej finančnej výpomoci z MFSR
b/.Preklenujúci úver
7. Zakúpenie elektrickej rúry do kuchyne
8. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky
9. Voľbu hlavného kontrolóra po odvolaní krízovej situácie
10. Preplatenie dovolenky starostovi obce
11. Zákaz používania pyrotechniky na Silvestra
12. Návrh p. poslanca Jaroslava Nagajdu, aby sa dal urobiť geometrický plán
na odpredaj pozemkov pri bývalej Základnej škole

Uznesenie č. 39
Berie na vedomie: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúcej schôdze OZ
Informácia o výzvach
Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov, že mame
obnovené povolenie o zasype rokliny
Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na vyrub
stromov v rokline a na doline u Kudlika
p. poslanec Jaroslav Nagajda sa informoval o sceľovaní pozemkov
p. poslanec Ing. Kamil Cimbala vzniesol požiadavku či by nebolo
možné urobiť rozpočet na opravu Domu nadeje
Starosta obce p. Stanislav Baka požiadal členov komisie verejného
poriadku, aby prešetrili žiadosť p.Paula Mišta
Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali peniaze na úhradu
výdavkov vynaložených z dôvodu pandémie ochorenia COVID - 19

10. Starosta informoval poslancov, že naďalej platí zákaz túlavých psov
po obci
11. Starosta požiadal poslancov, aby sledovali šmykľavé časti na ceste
a následne ich posypali kameninou.

Keďže sa už do rozpravy nikto neprihlásil starosta ukončil zasadnutie OZ a dal hlasovať za všetky
uznesenia.
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
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Dňa 11.12.2020

Stanislav Baka
starosta obce

