ZAPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mestisku konaného
dňa 26.03.2019

Prítomní:

Starosta obce

-

Stanislav Baka

Poslanci OZ

-

Stanislav Doruľa
Marián Cimbala
Milan Mitruška
Jaroslav Nagajda
Ing. Kamil Cimbala

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
Kontrola uznesenia z 1.riadného zasadnutia OZ
Zásady odmeňovania poslancov
Prerokovanie žiadosti o pozemky
Informácia o výzvach
Príprava Dňa matiek a otcov
Rôzne
Diskusia
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. Starosta obce konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta predniesol návrh programu za ktorý hlasovali všetci piati poslanci.
Prítomnosť: 5
Hlasovanie : Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice
Starosta obce Stanislav Baka určil za zapisovateľa zápisnice Vieru Pališčákovu. Za overovateľov
zápisnice navrhol p. Ing. Kamila Cimbalu a p. Jaroslava Nagajdu , keďže neboli žiadne námietky
starosta obce dal hlasovať .
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3/ Kontrola uznesenia
Starosta obce predniesol plnenie uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ, pričom konštatoval, že
v bode 11 sa nezakúpili fotopasce a sa nedoriešil internetový prístup WIFI – zóny pri kultúrnom dome
z dôvodu že bola podaná žiadosť o dotáciu na zavedenie kamerového systému v obci, požiadavka
o scelenie pozemkov je v štádiu riešenia ostatné body uznesenia boli splnené v celom rozsahu.
Uznesenie č. 20/03/2019 zo dňa 26.03.2019 OZ obce Mestisko berie na vedomie kontrolu uznesenia.
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 20/03/2019 bolo jednohlasne prijaté.

K bodu 4/ Zásady odmeňovania poslancov OZ
V tomto bode poslanci OZ schválili prednesené starostom obce Zásady odmeňovania poslancov OZ
na 125,00 € za každú účasť na riadnom zasadnutí OZ a 35,00 € za každú aktívnu účasť na akciách
usporiadane obcou. Za neúčasť na riadnom zasadnutí OZ bude odmena krátená o 100 %, za neúčasť na
veľkých akciách usporiadané obcou budú odmeny krátené o 50 % a na malých akciách o 30%.
Uznesenie č. 21/03/2019 zo dňa 26.03.2019 OZ obce Mestisko schvaľuje zásady odmeňovania
poslancov OZ.

Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta konštatoval , že uznesenie č. 21/03/2019 bolo jednohlasne schválené.

K bodu 5/ Prerokovanie žiadosti o pozemky
V tomto bode a) starosta obce predniesol, že k odpredaju pozemku p.Tokárovej Emílii a p. Paula
Tkáča ktorý bol schválený na 14. riadnom zasadnutí OZ konanom 15.06.2018 je potrebný Zámer obce
Mestisko na predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a, ods.8,písm.e.zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 22/03/2019 a) zo dňa 26.03.2019 OZ obce Mestisko schvaľuje Zámer obce na predaj
majetku
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala
Starosta konštatoval, že uznesenie č. 22/03/2019 a) bolo schválené

Zdržal sa: 0

V bode b) starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Maroša Senaja o odkúpenie
obecného pozemku p.č.E 1632 vo výmere 540 m2 a dal hlasovať.
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 2
1. Stanislav Doruľa
2. Milan Mitruška

Starosta obce konštatoval, že neschvaľuje žiadosť p. Maroša Senaja .

Zdržal sa: 3
1. Marián Cimbala
2. Jaroslav Nagajda
3. Ing. Kamil Cimbala

K bodu 6/ Informácia o výzvach
V tomto bode starosta obce Stanislav Baka informoval poslancov OZ o
- podanie žiadosti na PSK Prešov od poslancov a predsedu PSK na ozvučenie v sále kultúrneho domu
a rekonštrukciu telocvični v budove bývalej ZŠ
- podanie žiadosti na ministerstvo financií na zakúpenie rúr na odvodnenie povrchovej vody na ceste od
zástavky SAD smerom k potoku
- podanie žiadosti na ministerstvo vnútra na zabezpečenie kamerového systému celej obce
Keďže k tomuto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 23/03//2019 zo dňa 26.03.2019 OZ obce Mestisko schvaľuje informáciu o výzvach.

Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 5
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta konštatoval, že uznesenie č. 23/03/2019 bolo jednohlasne schválene.

K bodu 7/ Príprava Dňa matiek a otcov
Starosta obce v tomto bode informoval poslancov o programe osláv Dňa matiek a otcov, ktoré sa
uskutoční 19.05.2019 o 14,00 hodine. V programe vystúpia sestry Bacmaňákové. Podanie stravy
a občerstvenia bude podané vo vlastnej réžii.
Starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 24/03/2019 zo dňa 26.03.2019 OZ obce Mestisko schvaľuje program osláv Deň matiek
a otcov.
Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za : 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda
5. Ing. Kamil Cimbala
Starosta konštatoval, že uznesenie 24/03/2019 bolo jednohlasne schválené.
K bodu 8/ Rôzne
Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť firmy ORION TIP, s.r.o. Poprad
s umiestnením stávkovej kancelárii v miestnom pohostinstve a dal hlasovať.
Uznesenie č. 25/03/2019 a) zo dňa 26.03.2019 OZ obce schvaľuje žiadosť firmy ORION TIP,s.r.o.
s umiestnením stávkovej kancelárii v miestnom pohostinstve.

Prítomnosť: 5
Hlasovanie: Za: 4
1. Stanislav Doruľa
2. Marián Cimbala
3. Milan Mitruška
4. Jaroslav Nagajda

Proti: 1
1. Ing. Kamil Cimbala

Zdržalo sa: 0

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 25/03/2019 bolo schválené.
V bode b) v tomto bode poslanci schválili žiadosť z Centra voľného času vo Svidníku o finančný
príspevok na 50,00 € na 1 dieťa.
c) v bode c poslanci schválili vyradenie skriňovej zostavy z evidencie dlhodobého majetku.
d) v tomto bode poslanci schválili požiadavku starostu obce o paušál na používanie
súkromného motorového vozidla mesačne na 150,00 €.
e) v tomto bode poslanci schválili použitie finančných prostriedkov z RF na nákup nábytku do
kancelárie starostu obce 2000,00 € a 10 000,00 € na zakúpenie odpadových rúr na doline za
kultúrnym domom, na spolufinancovanie rigolov, chodníkov a rekonštrukciu DN.
Berie na vedomie
- žiadosť občana p. Milana Tkáča o rozpade susedovho domu p. Ing. Františka Murčinka zo zadnej
strany. Komisia pre verejný poriadok urobí obhliadku a zaujme svoje stanovisko.

K bodu 9/ Diskusia
Pán starosta otvoril diskusiu v ktorej
- informoval OZ, že sa zasypuje roklina p. Michalom Gondekom a p. Kasardom a preto je potrebné
pokračovať v pokladaní kanalizačných rúr
- starosta obce upozornil, že sa vyrubujú stromy bez povolenia podotkol aby poslanci upozornili
občanov, že je potrebne podať na OÚ žiadosť o výrube stromov
- taktiež upozornil na svojvoľné zasypávanie rigolov (p. Šidelský)
- ďalej starosta obce informoval poslancov, že sa vyčistili niektoré čierne skládky v katastri obce
Mestisko na ktorých bola kontrola zo životného prostredia
- p. poslanec Milan Mitruška informoval o obhliadke školy súkromnou firmou na zriadenie krajčírskej
dielni
- p. poslanec Milan Mitruška sa spýtal, že nemá vedomosť o rekonštrukcií Obecného úradu. Pán starosta
mu odpovedal, že žiadosť bola podaná vo februári 2018 a dotácia prišla v druhej polovici decembra
Peniaze sú účelovo viazané a museli sa použiť iba na účel na ktorý boli žiadané
- p. poslanec Ing. Kamil Cimbala informoval poslancov, že podľa poskytnutej výšky dotácie od predsedu
PSK sa opraví strecha na telocvični na bývalej Základnej škole
- zároveň navrhol zvolať stretnutie občanov, súčasných a bývalých hráčov, funkcionárov a tak
spoločne vytvorili futbalový výbor .
- p. poslanec Milan Mitruška požiadal predložiť zoznam nákladov použitých pri akcii Stretnutie rodákov
- ďalej dal požiadavku rekonštrukciu klubu mladých a aby a aby bol prístupný pre mladú generáciu.
- starosta obce Stanislav Baka navrhol dať urobiť prieskum na odpredaj alebo nájom, budovu bývalej
Základnej školy

- poslanec p. Stanislav Doruľa dal návrh, aby spoločne sme vyčistili bývalé hnojisko od nežiaduceho
odpadu.

K bodu 09/ Záver
Pán starosta Stanislav Baka poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Mestisku 26.03.2019

Zapisovateľ:

Viera Pališčáková v.r.

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

Overovatelia:

Ing. Kamil Cimbala v.r.

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

Jaroslav Nagajda v.r.

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

