
 

UZNESENIE 

 
prijaté  na  10. riadnom   zasadnutí   obecného  zastupiteľstva  obce    Mestisko 

dňa 26.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mestisku 

 

                                                     Uznesenie č. 40 

 

Konštatuje:  1.   Sľub poslankyne obecného zastupiteľstva Mgr. Daniely Piruchovej 

                         

 

                                                    Uznesenie č. 41 

Schvaľuje:   1.    Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Mestisko 

                      2.    Schválenie záverečného účtu za rok 2020 

                      3.    Vyradenie detskej zostavy MEGA 1 z evidencie DM  

                      4.    Prerokovanie členov komisie 

                      5.    Vyasfaltovanie okolo chodníkov 

                                                                                                          

 

                                                          Uznesenie č. 42   

 

Berie na  vedomie:  1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                  2.  Kontrola uznesenia z predchádzajúcej schôdze OZ 

                                  3.  Vystúpenie občana p. Duchoslava ktorý vyjadril svoj názor na zasyp  

                                       rokliny a výrub stromov 

                                  4.  Informácia o podaní žiadosti na PSK 

                                  5.  Starosta obce p. Stanislav Baka informoval poslancov o zrušenie  

                                       pošty 

                                  6.  Starosta obce informoval poslancov, že 23.01.2021 bolo v našej obci  

                                       testovanie na COVID -19     

                                  7.  Starosta obce informoval poslancov o zmene otváracích hodín  

                                       v potravinách VIKI Viera Doruľová Mestisko 

                                  8.   Starosta obce informoval poslancov, že predseda PSK nám  

                                        sponzoroval  respirátory  ktoré sme rozdali občanom nad 60 rokov     

                                  9.  Starosta obce informoval poslancov, že naďalej platí zákaz  túlavých   

                                        psov po obci 

                                 10.  Starosta obce navrhol poslancom, aby sa dala príkriť aj druha časť  



                                        strechy na telocvični    

                                 11. p. poslankyňa Mgr. Daniela Piruchová vzniesla požiadavku či by  

                                        nebolo možné zakúpiť pre dôchodcov vitamínové doplnky, alebo  

                                        ešte raz  respirátory.     

                                 12. p. poslankyňa Mgr. Daniela Piruchová  vzniesla požiadavku či by  

                                       nebolo možné zakúpiť pre občanov nádobu na zmiešané plasty a PET  

                                       fľaše 

                                 13. p. poslankyňa Mgr. Daniela Piruchová vzniesla požiadavku  na znovu  

                                       zriadenie obecnej knižnice 

                                 14. p. poslanec Jaroslav Nagajda podal vyjadrenie o prešetrení sťažnosti .  

                                       Pavla Mišta  

                                 15. 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  

                                  16. p. poslanec Jaroslav Nagajda vzniesol požiadavku, že v telocvični by  

                                        bolo potrebné vymeniť žiarovky za úsporné žiarovky 

                                  17. p. poslanec Ing. Kamil Cimbala sa informoval, že kedy bude  

                                        otvorená telocvičňa 

                     

 

                                       

                                 

 

 

Keďže sa už do rozpravy nikto neprihlásil starosta ukončil zasadnutie OZ a dal hlasovať za všetky 

uznesenia.    

                                      
Prítomnosť:   4 

 

Hlasovanie:   Za:  4                                        Proti:  0                                        Zdržalo sa: 0 

                      1.  Marián Cimbala 

                      2.  Jaroslav Nagajda 

                      3.  Ing. Kamil Cimbala 

                      4.  Mgr. Daniela Piruchová 

                                            

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie 40 – 42 na 10 riadnom zasadnutí OZ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 26.03.2021                                                                                  Stanislav Baka 
                                                                                                            starosta obce 

 


