OBEC MIRKOVCE, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
Zápisnica
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa
07.12.2018 na Obecnom úrade v Mirkovciach

Otvorenie slávnostnej časti zasadnutia:
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva slávnostné otvoril starosta obce Ľubomír
Bilišňanský. Privítal všetkých občanov a predniesol príhovor, v ktorom zhrnul jeho pôsobenie
vo funkcií starostu obce Mirkovce počas 28 rokov výkonu mandátu a poďakoval sa občanom
za spoluprácu.
Po prečítaní príhovoru starosta požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie Helenu
Šutkovú, aby informovala občanom o výsledku volieb na starostu obce Mirkovce, konaných dňa
10. novembra 2018
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Helena Šutková oboznámila prítomných
s výsledkami volieb na starostu obce, kde konštatovala, že najviac preferenčných hlasov na
starostu obce Mirkovce v komunálnych voľbách 2018 získal kandidát na kandidátnej listine
pod poradovým číslom 3 Mgr. Marián Engel. Po prečítaní výsledkov odovzdala slovo starostovi
obce Ľubomírovi Bilišňanskému.
Starosta obce Ľubomír Bilišňanský odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému
starostovi a vyzval novozvoleného starostu Mgr. Mariána Engela na zloženie sľubu. Mgr.
Marián Engel prečítal zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho svojím podpisom pod text sľubu
napísaného na osobitnom liste. Po podpise sľubu novozvolený starosta obce Mirkovce Mgr.
Marián Engel prevzal insígnie z rúk Ľubomíra Bilišňanského a ujal sa vedenia prvého
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Novozvolený starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie Helenu
Šutkovú, aby informovala občanom o výsledku volieb na poslancov obecného zastupiteľstva
Mirkovce. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Helena Šutková oboznámila prítomných
s výsledkami volieb na poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdala slovo novozvolenému
starostovi obce. Starosta obce vyzval Františka Engeľa aby prečítal zákonom predpísaný sľub
poslanca a jednotlivo vyzval poslancov aby sľub potvrdili svojím podpisom pod text sľubu
napísaného na osobitnom liste. Poslanci v abecednom poradí potvrdili svojím podpisom sľub
a novozvolený starosta obce im odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca.
Po zložení sľubu nasledoval príhovor novozvoleného starostu, ktorý sa vo svojom
vystúpení poďakoval prítomným občanom za hojnú účasť na slávnostnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, odchádzajúcemu starostovi a poslancom poďakoval za vykonanú prácu
a poprial im veľa zdravia a úspechov v ďalšom pracovnom, ale i osobnom živote. Poblahoželal
novozvoleným poslancom k zloženiu sľubu a začatiu výkonu mandátu poslanca a ubezpečil
občanov, že jeho prvoradým cieľom bude prospech obce a blaho jej obyvateľov a že urobí
všetko pre naplnenie tohto cieľa.
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Pracovná časť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu
Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
7. Prijatie zásad odmeňovania poslancov a členov obecných komisií
8. Určenie platu starostu
9. Schválenie finančnej čiastky na vianočnú výzdobu a oslavy Nového roka
10. Schválenie uznesení
11. Diskusia, rôzne
12. Záver
K bodu č. 1. – Otvorenie zasadnutia.
Novozvolený starosta obce otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Mirkovce.
K bodu č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bol stanovený starosta obce
Za overovateľov zápisnice starosta určil Andreu Engeľovú a Františka Baloga
K bodu č. 3. – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Účasť na zasadnutí – poslanci OZ : prítomní - (7) –František Engeľ, Andrea Engeľová, Cyril Cmár,
Milan Lazor, František Balog, Ľubomír Pancurák, Ján Sýkora

Starosta po overení skonštatoval, že novozvolené obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a je uznášaniaschopné. Dal hlasovať, kto je za, aby sa rokovalo v zmysle navrhnutého
programu.
Hlasovanie: „ZA“ - 7 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 4. – Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Starosta predložil návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva ich predsedov a
členova a určenie obsahovej náplne komisií :
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1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
a) predsedu komisie : František Engeľ
b) člen komisie:
Milan Lazor
Ľubomír Pancurák
2. Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie
a) predseda komisie:
b) člen komisie:

Ján Sýkora
Ľubomír Pancurák
Milan Lazor

3. Komisia finančná a správy obecného majetku
a) predseda komisie: Andrea Engeľová
b) člen komisie:
Ján Sýkora
Cyril Cmár
4. Komisia školská, kultúrna a sociálna
a) predseda komisie : Cyril Cmár
b) člen komisie:
František Balog
František Engeľ
Starosta za uvedené návrhy dal hlasovať.
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – jeden poslanec

K bodu č. 5. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie starostu obce, že zmysle § 13b
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poslancom povereným na zastupovanie starostu
bude poslanec, ktorý
v komunálnych voľbách na poslanca obecného zastupiteľstva získal najviac preferenčných
hlasov, a to : Ľubomír Pancurák
Hlasovanie: Za tento návrh sa nehlasuje, určenie je v kompetencií starostu obce.

K bodu č. 6. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Starosta stručne informoval v ktorých prípadoch bude poverený poslanec obecného
zastupiteľstva oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade, že tak
neurobí starosta alebo zástupca starostu v zákonných lehotách. Na návrh poslancov bol týmto
oprávnením poverený poslanec Cyril Cmár.
Hlasovanie: „ZA“ - 7 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec
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K bodu č. 7. Prijatie zásad odmeňovania poslancov a členov obecných komisií
Starosta navrhol prijať nové zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
nakoľko doposiaľ platné zásady stratili platnosť uplynutím funkčného obdobia poslancov.
Starosta prečítal návrh nových zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva obce Mirkovce.
Starosta dal hlasovať kto je za prijatie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: „ZA“ - 7 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 8. Určenie platu starostu
Starosta informoval prítomných, že v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších starostovi patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce (tzv. základný mesačný
plat). Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Obecné zastupiteľstvo určuje platu starostu obce Mirkovce v zmysle § 3 ods. 1 zákona
č. 253/1994 Z. z. to znamená základný mesačný plat.
Hlasovanie: „ZA“ - 7 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 9. Schválenie finančnej čiastky na vianočnú výzdobu a oslavy Nového roka
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie uvoľnenia finančnej čiastky 500 eur
z rozpočtu obce na vianočnú výzdobu obce a oslavy Nového roka
Hlasovanie: „ZA“ - 7 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 10. Schválenie uznesení.
Starosta obce prečítal návrhy uznesení

Uznesenie č. 1/2018: Obecné zastupiteľstvo
A) b e r i e n a
1.
2.

vedomie

výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
vystúpenie novozvoleného starostu

B) k o n š t a t u j e, ž e
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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

Uznesenie č. 2/2018: 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/ z r i a ď u j e
Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
B/ u r č u j e
Obsahovú náplň práce komisie:
C/ v o l í
a) predsedu komisie : František Engeľ
b) členov komisie:
Milan Lazor
Ľubomír Pancurák

Uznesenie č. 3/2018: Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
Komisiu na ochranu verejného poriadku a ekológie
B/ u r č u j e
Obsahovú náplň práce komisie
C/ v o l í
a) predsedu komisie: Ján Sýkora
b) členov komisie:
Ľubomír Pancurák
Milan Lazor

Uznesenie č. 4/2018: Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
Komisiu finančnú a správy obecného majetku
B/ u r č u j e
Obsahovú náplň práce komisie
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C/ v o l í
a) predsedu komisie: Andrea Engeľová
b) členov komisie:
Ján Sýkora
Cyril Cmár

Uznesenie č. 5/2018: Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
Komisiu školskú kultúrnu a sociálnu
B/ u r č u j e
Obsahovú náplň práce komisie
C/ v o l í
a) predsedu komisie : Cyril Cmár
b) členov komisie:
František Balog
František Engeľ

Uznesenie č. 6/2018: Obecné zastupiteľstvo

b e r i e na v e d o m i e

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

Uznesenie č. 7/2018: Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e v súlade § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanca obecného zastupiteľstva Cyrila Cmára zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie č. 8/2018: Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e v súlade s § 11 ods. 4 písm.
k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného
zastupiteľstva v zmysle prijatých zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva obce Mirkovce.

Uznesenie č. 9/2018: Obecné zastupiteľstvo u r č u j e v súlade s ustanovením § 2
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
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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.

Uznesenie č. 10/2018: Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
Vyčlenenie finančnej hotovosti z rozpočtu obce na vianočnú výzdobu a oslavy Nového roka vo
výške 500 €
Starosta dal hlasovať, kto je za prijatie uznesení v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: „ZA“ - 7 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 11. Diskusia, rôzne
-

Rudolf Balog sa informoval, či sa plánuje s výstavbou chodníkov v časti na obec Brestov.

-

Starosta informoval, že výstavba chodníkov v smere na obec Brestov je už naplánovaná,
momentálne je spracovaná projektová dokumentácia a čaká sa na územné rozhodnutie.

-

Július Pohlodko sa informoval, či sa niečo nedá robiť s cestou v rómskej osade, ktorá je
situovaná do kopca a v zime, keď nasneží je nezjazdná.

-

Starosta informoval, že k ceste bude vyvezený posypový materiál a cesta sa bude udržiavať do
takej miery zjazdnosti, ako to umožní situácia.
K bodu č. 12. – Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel ešte raz poďakoval občanom za účasť na slávnostnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva a keďže to bolo posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva
v roku 2018 poprial všetkým prítomným krásne prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový
rok 2019.

V Mirkovciach dňa 12.12.2018
Overovatelia zápisnice:

Zapísal : Mgr. Marián Engel
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Andrea Engeľová

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

František Balog

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

