
UZNESENIE 

 
prijaté  na  11. riadnom   zasadnutí   obecného  zastupiteľstva  obce    Mestisko 

dňa 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mestisku 

 

                                                                             

 

                                                    Uznesenie č. 43 

Schvaľuje:   1.    Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Mestisko 

                      2.    Prejednanie žiadosti o vytvorenie dohody 

                             na určenie spádovej materskej školy 

                      4.    Príprava športového dňa obce, keď sa uvoľnia epidemické opatrenia 

                      5.    Prejednanie a schválenie projektu na odkanalizovanie obce 

                      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.   

                                                                                                          

 

                                                          Uznesenie č. 44   

 

Berie na  vedomie:  1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                  2.  Kontrola uznesenia z predchádzajúcej schôdze OZ 

                                  3.  Informácia o dotácii z  PSK 

                                  4.  p. poslanec Jaroslav Nagajda sa informoval, že ako sa pokračuje  

                                       s vodovodnou prípojkou pre p. Rusina Martina SHR 

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

                                       možne namaľovať lavičky v parku  

                                  6   p. poslanec Milan Mitruška navrhol, aby kvôli bezpečnosti sa  

                                       odstránil rebrík na telocvični 

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

                                       ohľadom školy                        

                                  8.  p. poslanec Ing. Kamil Cimbala vzniesol požiadavku na rozobranie  

                                       športovej haly od PSK 

                                  9.  p. poslanec Ing. Kamil Cimbala sa informoval, že prečo sa vykopal  

                                       rigol pri rokline      

                                 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  

                                  12.  Starosta obce Stanislav Baka informoval poslancov, že sme mali  

                                         kontrolu zo životného prostredia na roklinu 

                                  13.  Starosta obce informoval poslancov, že prišla sťažnosť od 

                                         p. Milana Stojáka  

                                  14.  Starosta obce informoval poslancov, že sa začalo konanie na   

                                         sťažnosť p. Lukáša Chovanca    

 

                                       

                                 

 

 

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

uznesenia.    

                                      
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 

                                            

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie 43 – 44 na 11 riadnom zasadnutí OZ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 25.06.2021                                                                                  Stanislav Baka 
                                                                                                            starosta obce 

 


