Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach na vedomie
v zmysle plánu kontrol na 1. polrok 2019
správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce predkladaná v zmysle §18f
ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
V tomto období bola hlavným kontrolórom vykonaná aj ukončená kontrola v zmysle plánu
kontrol na 1. polrok 2019 t. j. kontrola plnenia schválených uznesení Obecného zastupiteľstva
Mirkovce v roku 2018.

Správa č. 02/19 z kontroly plnenia schválených uznesení OZ Mirkovce v
roku 2018
V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2019 bola v dňoch 26. 10. 2018 a 08.02. 2019 vykonaná kontrola plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva (OZ) v Mirkovciach za rok 2019. Účelom kontroly bolo preveriť, či uznesenia
prijaté OZ v Mirkovciach za rok 2018 boli splnené v určených termínoch. Kontrola bola
vykonaná na základe predložených dokladov a písomných dokumentov.
Pri výkone kontroly boli uplatnené predovšetkým tieto právne predpisy:
 zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
V roku 2018 prijalo OZ v Mirkovciach na štyroch verejných zasadnutiach, ktoré sa
konali v dňoch 02.03.; 08.06.; 19.10.; 07.12. 2018 a jednom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 15.08. 2018 spolu 34 uznesení pod poradovým číslom 69/18 - 92/18 a 1/2018 10/2018 z toho v I. polroku 13 uznesení (č. 69/18 - 81/18) a v II. polroku 21 uznesení (č.
82/18 – 92/18 a 1/2018 -10/2018).
Z celkového počtu 34-och uznesení prijatých v roku 2018 bolo 26 uznesení s výrokom
schvaľuje, 5 uznesení s výrokom zriaďuje/určuje/volí, 2 uznesenia s výrokom berie na
vedomie a 1 uznesenie s výrokom poveruje.
OZ v Mirkovciach v roku 2018 vzalo na vedomie 8 správ a odborných stanovísk
hlavného kontrolóra obce Mirkovce, aktualizované vnútorné smernice obce podľa novely
zákona, správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a návrh viacročného
rozpočtu na roky 2020 a 2021.
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Tab. 1 Prehľad prijatých uznesení OZ v Mirkovciach za rok 2018

69/18

Dátum
prijatia
uznesenia
02.03.2018

70/18

02.03.2018

71/18
72/18
73/18

02.03.2018
02.03.2018
02.03.2018

Berie na
vedomie

02.03.2018

74/18

08.06.2018

75/18

08.06.2018

76/18
77/18
78/18
79/18

08.06.2018
08.06.2018
08.06.2018
08.06.2018

80/18

08.06.2018

81/18

08.06.2018

Berie na
vedomie

08.06.2018

82/18

15.08.2018

83/18

15.08.2018

84/18

15.08.2018

85/18

19.10.2018

86/18

19.10.2018

87/18

19.10.2018

Uznesenie
č.

Predmet uznesenia

Stav

OZ schvaľuje VZN 1/18 – Prevádzkový poriadok pohrebiska.
OZ schvaľuje odpredaj pozemku č. 444/29 z parcely č. 444/3 o
výmere 93 m2 zameraných geometrickým plánom č. 26/2017 overené katastrálnym úradom v Prešove č. 61-907/17; za úradnú
cenu 1,8589 € - t. j. 172,87 € pre Jozefa Baloga, bytom Mirkovce
110. Náklady na prepis pozemku a vklad hradí kupujúci.
OZ schvaľuje zrušenie obecnej knižnice.
OZ schvaľuje plán prác na rok 2018.
OZ schvaľuje vysporiadať novo – vytvorené cesty v časti Niereše.
- správu hlavného kontrolóra č. 01/18 z kontroly riadnej
inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2017,
- správu hlavného kontrolóra č. 02/18 z následnej finančnej
kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných obecným
úradom Mirkovce za rok 2017,
- správu hlavného kontrolóra č. 03/18 z kontroly plnenia uznesení
OZ za rok 2017,
- správu č. 04/18 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2017.
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Mirkovce na obdobie 2.polrok 2018.
OZ schvaľuje odmenu poslancovi Petrovi Feňákovi za prípravu
osláv dňa víťazstva nad fašizmom vo výške 250 €.
OZ schvaľuje polročné odmeny poslancom OZ vo výške 400 €.
OZ schvaľuje polročnú odmenu kontrolórovi obce vo výške 400 €.
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1-4 /úpravu rozpočtu/.
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Mirkovce za rok 2017.
OZ schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške 96 515,47 €.
OZ schvaľuje opravu obecných ciest.
- správu hlavného kontrolóra č. 05/18 - odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mirkovce za
rok 2017,
- správu hlavného kontrolóra č. 06/18 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až máj 2018.
- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017,
- aktualizované vnútorné smernice obce podľa novely zákona.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1 volebný obvod 2018-2022.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celkový počet 7 poslancov pre
funkčné obdobie 2018-2022.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok starostu obce pre funkčné
obdobie 2018-2022 v plnej výške 100 %.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na
1.polrok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo
výške 120 634,32 € na realizáciu „Zateplenie kultúrneho a
Obecného úradu Mirkovce“.

splnené
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v konaní
splnené
v konaní
v konaní

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené
splnené
splnené
splnené
v
konaní
splnené

pokračovanie tab.1
Dátum
Uznesenie
prijatia
č.
uznesenia
88/18

19.10.2018

89/18

19.10.2018

90/18

19.10.2018

91/18

19.10.2018

92/18

19.10.2018

Berie na
vedomie

19.10.2018

1/2018

07.12.2018

2/2018

07.12.2018

3/2018

07.12.2018

4/2018

07.12.2018

5/2018

07.12.2018

6/2018

07.12.2018

Predmet uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo
výške 114 720,92 € na realizáciu diela „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií Mirkovce“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo
výške 39 298,50 € na realizáciu „Sadové úpravy okolia OcÚ
Mirkovce“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia za rok 2018
číslo 5-6 t. j. úprava rozpočtu za rok 2018 podľa skutočného
plnenia príjmov a výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslancom vo výške
500 € a obecnému kontrolórovi vo výške 500 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu odmeny na dohodu správcovi Dómu smútku na 150 € mesačne s platnosťou od
1.10.2018.
- správu hlavného kontrolóra č. 07/18 - odborné stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Mirkovce na rok 2019 a k viacročnému
rozpočtu obce Mirkovce na roky 2020 – 2021,
- správu hlavného kontrolóra č. 08/18 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až september 2018,
- viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2020-2021.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
- 2. vystúpenie novozvoleného starostu.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje že:
1. novozvolený starosta obce Mgr. Marián Engel zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva : Andrea Engelová,
František Balog, František Engeľ, Cyril Cmár, Milan Lazor,
Ľubomír Pancurák, Ján Sýkora zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov A/ zriaďuje
komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov; B/ určuje obsahovú náplň práce
komisie; C/ volí predsedu a členov komisie.
Obecné zastupiteľstvo A/ zriaďuje komisiu na ochranu verejného
poriadku a ekológie; B/ určuje obsahovú náplň práce komisie; C/
volí predsedu a členov komisie.
Obecné zastupiteľstvo A/ zriaďuje komisiu finančnú a správy
obecného majetku; B/ určuje obsahovú náplň práce komisie; C/
volí predsedu a členov komisie.
Obecné zastupiteľstvo A/ zriaďuje komisiu školskú kultúrnu a
sociálnu; B/ určuje obsahovú náplň práce komisie; C/ volí
predsedu a členov komisie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
že v súlade § 13b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
poslancom povereným na zastupovanie starostu je poslanec
Ľubomír Pancurák.
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Stav
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

splnené
splnené
splnené

pokračovanie tab.1
Dátum
Uznesenie
prijatia
č.
uznesenia
7/2018

07.12.2018

8/2018

07.12.2018

9/2018

07.12.2018

10/2018

07.12.2018

Predmet uznesenia
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca obecného zastupiteľstva
Cyrila Cmára zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva
v zmysle prijatých zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce.
Obecné zastupiteľstvo určuje starostovi obce Mirkovce mesačný
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčlenenie finančnej hotovosti z
rozpočtu obce na vianočnú výzdobu a oslavy Nového roka vo
výške 500 €.

Stav
splnené

splnené

splnené

splnené

Záver:
Z výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za
rok 2018 vyplýva, že schválené uznesenia Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach prijaté
v roku 2018 boli priebežne plnené, pričom ku dňu vykonania kontroly sú evidované štyri
uznesenia v konaní.

...............................................
doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
hlavný kontrolór obce

V Mirkovciach dňa 15.02. 2019
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