Zápisnica
Zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 22.11.2019 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár, Ján
Sýkora, František Balog , Andrea Engeľová, Milan Lazor
Poslanci OZ ospravedlnení:
Kontrolór obce: doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
Zapisovateľka : Mgr. Martina Piskurová
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania OZ.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní – predkladá starosta
5. Správa hlavného kontrolóra – predkladá kontrolór
- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Mirkovce na rok 2020 a viacročnému rozpočtu
na roky 2021 a 2022;
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I. polrok 2020.
6. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2020
7. Návrh na schválenie finančného limitu starostu obce pri rozpočtových opatreniach.
8. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I.
polrok 2020
9. Návrh na schválenie VZN o miestnej dani za psa – predkladá starosta
10. Návrh na schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti – predkladá starosta
11. Návrh na schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – predkladá starosta
12. Návrh na schválenie VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – predkladá
starosta
13. Návrh na schválenie VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Mirkovce počas volebnej kampane.
predkladá starosta
14. Návrh na schválenie odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na výstavbu Materskej škôlky v obci Mirkovce – predkladá starosta
15. Návrh na schválenie pozemkových úprav v kat. obce Mirkovce – predkladá starosta
16. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov k 31.12.2019
17. Návrh na schválenie odmien poslancom, kontrolórovi, veliteľovi hasičov
18. Návrh na schválenie finančnej čiastky na oslavy Nového roka.
19. Diskusia
20. Návrhy, informácie poslancov, starostu
21. Prijaté uznesenia
22. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal všetkých poslancov a
prítomných občanov a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať
sa, lebo je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
K bodu č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: František Engeľ
František Balog
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č. 3. – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta prečítal program schôdze a vyzval poslancov či chce niekto doplniť program
rokovania, keďže nebol návrh na doplnenie dal o programe hlasovať.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č. 4
Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
OZ zo dňa 30.09.2019 kde bolo prijatých 9 uznesení od č. 42-50
Všetky uznesenia boli splnené.

Uznesenie č. 51 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
František Balog
3. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č. 5 Správa hlavného kontrolóra - odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Mirkovce na rok 2020 a viacročnému rozpočtu na roky 2021 a 2022;
K bodu č. 6 Schválenie rozpočtu na rok 2020
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a informoval občanom, že rozpočet bol
prerokovaný s poslancami OcÚ a kontrolórom obce na stretnutí. K rozpočtu neboli žiadne
pripomienky, tak isto bol rozpočet zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
Mirkovce, kde v lehote k rozpočtu neboli doručené žiadne pripomienky. Následne starosta
obce Mgr. Marián Engel udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Mirkovce, ktorý predložil
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2020 bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 s
výhľadom na roky 2021 a 2022, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky
2021 – 2022 je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Predložený návrh rozpočtu zohľadňuje aj všeobecne záväzné nariadenia a interné
predpisy obce
Po prečítaní odborného stanoviska dal starosta hlasovať o rozpočte na rok 2020.

Uznesenie č. 52/2019
A) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2022
B) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
I. schvaľuje rozpočet obce Mirkovce na rok 2020 bez výhrad
II. berie na vedomie viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2021, 2022
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č. 7. Návrh na schválenie finančného limitu starostu obce pri rozpočtových opatreniach.
Starosta obce Mgr. Marián Engel predniesol poslancom žiadosť o schválenie
finančného limitu 1000 eur, ktorý by ho oprávňoval vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2020
na jednotlivých položkách, pričom týmto rozpočtovým opatrením by nebolo možné meniť
celkový objem rozpočtových príjmov a výdavkov v jednotlivých rozpočtových kapitolách.
Uvedená právomoc by sa týkala len na položkách bežného rozpočtu. O vykonaných zmenách
by mal za povinnosť informovať poslancov vždy na najbližšom obecnom zastupiteľstve.
Starosta svoju žiadosť zdôvodnil doteraz nezákonným postupom, kedy sa rozpočtové opatrenie
prijímalo až potom, čo boli jednotlivé položky rozpočtu prečerpané, čo je v rozpore so zákonom
o rozpočtových pravidlách. K predmetnému bodu vystúpil kontrolór obce, ktorý uviedol, že aj
v takomto oprávnení starostu vidí iste rizika, ktoré presne nešpecifikoval. Po vystúpení
kontrolóra obce dal starosta hlasovať o návrhu.
Hlasovanie
Za:
3
Proti :

4

Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Andrea
Engeľová.
Cyril Cmár, Ján Sýkora, František Balog , Milan
Lazor

Počtom hlasov 4 ku 3 návrh na schválenie finančného limitu starostu obce pri rozpočtových
opatreniach schválený nebol.

Uznesenie č. 53 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
neschvaľuje starostovi obce oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2020
jednotlivých položkách do výšky 1000 € v priebehu celého rozpočtového roka 2020.

na

K bodu č 8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I.
polrok 2020.
Starosta udelili slovo hlavnému kontrolórovi obce doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD. ktorý
prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na obdobie I.
polroka 2020 – viď. príloha

Uznesenie č. 54 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I. polrok
2020 a poveruje ho vykonaním.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č 9. Návrh na schválenie VZN o miestnej dani za psa.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 3/2019
o miestnej dani za psa, ktoré je v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov. V § 4 predmetného VZN obec stanovuje ročný poplatok
za jedného psa a kalendárny rok vo výške 2 eura. Starosta porovnal poplatok za psa v okolitých
dedinách, kde napríklad v obci Brestov je to 8 eur a v obci Šarišské Bohdanovce 10 eur za
jedného psa a kalendárny. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky..

Uznesenie č.55 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnej dani za psa.

Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č 10. Návrh na schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 4/2019 o dani
z nehnuteľnosti, ktoré je v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 2 , § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17
ods. 2 a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Starosta informoval občanov, že sadzba dane tak za
pozemky, byty a stavby sa nemení ostáva na úrovni roka 2019.
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.

Uznesenie č.56 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č .11. Návrh na schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 5/2019 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je v súlade
s ustanoveniami v súlade s § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Starosta informoval občanov, že v obci Mirkovce sú priemerné celkove ročné náklady za
komunálny odpad vo výške cca 23.000 eur, pričom obec pri poplatku 5 eur na osobu vyberie
cca 6.500 eur, rozdiel je vo výške 16.500 eur. Obec na každého jedného občana dopláca cca 12
eur ročne. Ak by mal byť výber poplatku vyrovnaný s nákladmi za komunálny odpad tak
poplatok by mal byť vo výške cca 17 eur na občana. Starosta podotkol, že obec Mirkovce
doposiaľ mala najnižší poplatok za komunálny odpad z okolitých obcí a možno aj v rámci
Slovenska. Starosta pre príklad uviedol poplatky v okolitých obciach: Brestov 10 eur - ide
zvyšovať, Šarišské Bohdanovce 15 eur, Budimír 29 eur. Obecné zastupiteľstvo preto po

predchádzajúcom rokovaní navrhlo zvýšiť poplatok za komunálny odpad na 10 eur na osobu
a rok.
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.

Uznesenie č.57 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č .12 Návrh na schválenie VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 6/2019 o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení
zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Starosta stručne informoval
o sadzbe jednotlivých poplatkoch za užívanie verejného priestranstva členených podľa toho pri
akej príležitosti a na aký účel bude verejné priestranstvo využívané.
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.

Uznesenie č.58 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva.

Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č. 13. Návrh na schválenie VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Mirkovce počas volebnej
kampane.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 6/2019
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách obce Mirkovce počas volebnej kampane, ktoré je v súlade s § 16 zákona č.
181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Starosta informoval, že
predmetné VZN je potrebné prijať z dôvodu, vyhradenia miest a určenia podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu a znečisťovaniu verejných objektov, domov, stien budov, autobusových
zastávok, ktoré sú majetkom obce.
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.

Uznesenie č.59 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o vyhradení miest a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Mirkovce
počas volebnej kampane.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č. 14. Návrh na schválenie odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na výstavbu Materskej škôlky v obci Mirkovce.
Starosta informoval občanov, že poslancom predniesol návrh na odstúpenie od zmluvy
s Ministerstvom vnútra SR o poskytnutí NFP na výstavbu Materskej škôlky v obci Mirkovce.
Starosta informoval občanov, že z dôvodu zle vypracovanej projektovej dokumentácie nie je

možné podľa schváleného projektu postaviť Materskú škôlku. Nato aby sa mohla škôlka
postaviť je potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu, tak aby korešpondovala so
situáciou v teréne. Už pri pôvodnom projekte bola 5% spoluúčasť obce vo výške 24.375 eur +
63.305 eur dofinancovanie do rozdielu ceny zákazky spolu cca 87.680 eur, ktoré by obec
doplácala. Prvotný odhad projektanta a realizátora stavby po prepracovaní projektu so
zvýšenými nákladmi je vo výške ďalších cca 85.000 euro. Celkove by obec doplácala cca
172.000 euro, ktoré nemá v rozpočte. Starosta informoval občanov, že koncom roka 2019 bude
z operačného programu ľudské zdroje vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie žiadosti o NFP
na výstavbu MŠ v obciach s prítomnosťou marginalizovaného obyvateľstva do ktorej sa obec
zapojí. V novej výzve by obec získala navyše okolo 180.000 eur, čo by pokrylo zvýšené
náklady po oprave projektovej dokumentácie.
Poslanci o návrhu rokovali následne dal starosta hlasovať.

Uznesenie č.60 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s čl. 9 ods. 3 Prílohy č. 1 Zmluvy
o poskytnutí NFP odstupuje od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
výstavbu Materskej škôlky v obci Mirkovce uzatvorenej dňa 6.02.2017 medzi Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a obcou Mirkovce.
Týmito uznesením sa zároveň ruší uznesenie obecného zastupiteľstva obce Mirkovce č.
30/2016 zo dňa 03.06.2016 a uznesenie č. 38/2016 zo dňa 31.08.2016.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č.15. Návrh na schválenie pozemkových úprav v kat. obce Mirkovce.
Starosta informoval občanov o stave prieskumu, ktorý dal vypracovať Okresný úrad
Pozemkový a lesný odbor vo veci záujmu o komplexné pozemkové úpravy v katastri obce
Mirkovce, kde z výsledku prieskumu vyplynulo, že nadpolovičná väčšina občanov vlastniacich
pozemky v katastri obce Mirkovce súhlasí s komplexnými pozemkovými úpravami. Vzhľadom
k tomu, že aj obec Mirkovce je vlastníkom pozemkov v extraviláne katastra obec Mirkovce je
potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s vykonaním pozemkových úprav.
Poslanci o návrhu rokovali následne dal starosta hlasovať.

Uznesenie č.61 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Mirkovce
Schvaľuje - vstup obce Mirkovce do projektu na vykonanie komplexných pozemkových úprav
v katastrálnom území obce Mirkovce.

Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č.16 Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2019.
Starosta obce Mgr. Marián Engel predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. Na základe príkazného listu
starostu obce bola zložená inventarizačná komisia z radov poslancov a pracovníkov obecného
úradu. v zložení:
Zloženie komisie:
doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD. – predseda komisie
Cyril Cmár – člen komisie
Ján Sýkora – člen komisie
Mgr. Mária Baranová – zodpovedná za objekt ZŠ
Bc. Cecília Kacvinská – zodpovedná za spracovanie inventarizačných záznamov

Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2019.

Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č .17. Návrh na schválenie odmien poslancom, kontrolórovi, veliteľovi hasičov
Starosta obce predniesol návrh na udelenie koncoročných odmien poslancom, hlavnému
kontrolórovi obce a veliteľovi dobrovoľných hasičov a to nasledovne: Poslanci 300 eur, hlavný
kontrolór 300 eur, veliteľ hasičov 300 eur. Starosta výšku odmeny poslancom zdôvodnil tým,
že poslancom nebola vyplatená tak ako doteraz aj polročná odmena jedná sa o odmenu za celý
rok 2019. Tak isto zdôvodnil odmenu veliteľovi hasičov, ktorý na vlastné náklady a vo svojom
voľnom čas chodí s vozidlami na povinné prehliadky a stará sa o hasičskú techniku.

Poslanci o návrhoch jednotlivo rokovali, kde poslanec Cyril Cmár navrhol aby bola
poslancom vyplatená odmena vo výške 450 eur, svoj návrh zdôvodnil tým, že v rozpočte
v položke odmeny poslancom je ešte suma ktorá zodpovedá cca 450 eur odmeny pre každého
poslanca. Vzhľadom k tomu, že boli predložené dva návrhy na výšku odmeny poslancom dal
starosta hlasovať jednotlivo o návrhoch.
Návrh starostu obce – odmena pre poslancov vo výške 300 eur
Hlasovanie
Za:
3
Proti :

4

Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, , Andrea
Engeľová,
Cyril Cmár , Ján Sýkora, František Balog , Milan
Lazor

Návrh poslanca Cyrila Cmára – odmena poslancom vo výške 450eur.
Hlasovanie
Za:
4
Proti :

3

Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0

Cyril Cmár , Ján Sýkora, František Balog , Milan
Lazor
Ľubomír Pancurák, František Engeľ, , Andrea
Engeľová

Následne starosta vyzval poslancov na hlasovanie o odmene hlavného kontrolóra obce
Mirkovce, ktorému navrhol odmenu vo výške 300 eur, či má niekto iný návrh, kde poslanec
Ján Sýkora navrhol hlavnému kontrolórovi obce vyplatiť odmenu vo výške 450 eur, svoj
návrh nezdôvodnil. Vzhľadom k tomu že boli predložené dva návrhy na výšku odmeny
poslancom dal starosta hlasovať jednotlivo o návrhoch.
Návrh starostu obce – odmena pre hlavného kontrolóra obce vo výške 300 eur
Hlasovanie
Za:
3
Proti :

4

Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, , Andrea
Engeľová,
Cyril Cmár , Ján Sýkora, František Balog , Milan
Lazor

Návrh poslanca Jána Sýkoru – odmena hlavnému kontrolórovi obce vo výške 450eur

Hlasovanie
Za:
4
Proti :

3

Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0

Cyril Cmár , Ján Sýkora, František Balog , Milan
Lazor
Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Andrea
Engeľová

Následne starosta vyzval poslancov na hlasovanie o odmene veliteľa dobrovoľných
hasičov, ktorému navrhol odmenu vo výške 300 eur, či má niekto iný návrh, kde poslanec
František Engeľ veliteľovi dobrovoľných hasičov tak isto vyplatiť odmenu vo výške 450 eur.
Svoj návrh odôvodnil tým, že keď nestačí poslancom odmena navrhovaná starostom tak nech
má aj veliteľ hasičov takú odmenu ako poslanci.
Návrh poslanca Františka Engeľa – odmena pre veliteľa dobrovoľných hasičov vo výške
450eur
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

Uznesenie č. 63/2019
A./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s čl. 3 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
Schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom Obecného zastupiteľstva vo výške 450 €
B./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
Schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Mirkovce vo výške 450 €
C./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 39 Štatútu obce Mirkovce
Schvaľuje odmenu veliteľovi dobrovoľných hasičov obce Mirkovce vo výške 450€ za jeho
činnosť a angažovanosť v prospech dobrovoľného hasičského zboru v Mirkovciach.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

2
0
0

Cyril Cmár , Ján Sýkora, František Balog , Milan
Lazor, Ľubomír Pancurák
František Engeľ, Andrea Engeľová

K bodu č .18. Návrh na schválenie finančnej čiastky na oslavy Nového roka.
Starosta informoval občanov, že obec tak ako minulého roku chce pod záštitou
dobrovoľných hasičov obce Mirkovce organizovať oslavy Silvestra a Nového roka, preto
požiadal poslancov o vyčlenenie finančnej čiastky 700 eur rozpočtu z kapitoly kultúrne služby
obce.
Poslanci o návrhu rokovali následne dal starosta hlasovať.

Uznesenie č.64 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje Vyčlenenie finančnej hotovosti z rozpočtu z kapitoly kultúrne služby obce
na oslavy Nového roka vo výške 700 €.

Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

0
0
0

K bodu č .19. Diskusia:
V diskusií vystúpil:
Ernest Balog: Informoval sa o obecných pozemkoch v rómskej osade, prečo si na nich
nemôžu Rómovia stavať domy. Starosta mu odpovedal, že prevažná časť pozemkov v rómskej
osade patrí súkromným vlastníkom (urbariátu). Pozemky ktoré vlastní obec v osade sú už
zastavané, tam kde ešte je voľné miesto môže si občan požiadať o odkúpenie za určených
podmienok.
Michal David: Sa informoval prečo bol zvýšený poplatok za odpad, že Rómovia
nemajú toľko financií, aby mohli platiť 10 eur za osobu na rok. Starosta mu opätovne vysvetlil,
že zo zákona nie je možné aby obec doplácala cca 16.500 eur ročne za odpad. Poplatok má byť
na úrovni nákladov za odpad. Tak isto starosta poukázal na skutočnosť, že Rómovia si nechajú
do osady doviesť rôzne veci ako gaučové súpravy, chladničky, pračky, sporáky, ktoré
nepoužívajú nakoľko niektorí nemajú vodu ani elektrickú energiu a tieto potom vyhodia do
veľkokapacitného kontajnera. Do kontajnera tak isto hádžu odpad aj obyvatelia mimo obce
hlavne taký, ktorý prídu do osady s autami po obyvateľov a svoj odpad vyhodia do kontajnera.
Informoval sa u poslancov prečo si poslanci schválili tak vysoké odmeny – na otázku
mu nikto z poslancov neodpovedal.
Mgr. Zuzana Korupecká: Informovala sa o : možnosti výmeny aj druhej autobusovej
zastávky v časti Niereše. Starosta je odpovedal, že ak poslanci schvália výmenu murovanej
zastávky tak bude vymenená zároveň starosta podotkol, aby sa ešte počkalo či nebude
dochádzať k poškodzovaniu novej zastávky vandalmi aj keď je pod kamerou.

: Požiadala o zvolanie stretnutia občanov časti Niereše za účelom riešenia problému
s vodou a rekonštrukciou vodovodného vedenia. Starosta ju informoval, že bude iniciovať
stretnutie s p. Slivkovou a zástupcov ktorí majú na starosti veci okolo vody v časti Niereše.
: listom v zastúpení občanov časti požiadala o spolufinancovanie opravy kostola v časti
Niereše. Starosta ju informoval, že nakoľko túto žiadosť doručila tesne pred zasadnutím OZ
poslanci neboli s ňou oboznámení, preto tejto žiadosti sa budú venovať na najbližšom stretnutí
: Apelovala na poslancov obecného zastupiteľstva, či si zaslúžia odmenu vo výške 450
eur, pričom poukázala na to, že občan ktorý chodí do práce dennodenne celý rok dostane
koncoročnú odmenu cca 50-100 eur a poslanci si odsúhlasia 450 eur odmeny za niekoľko
stretnutí.
: z poslancov jej neodpovedal nikto
: Starosta podotkol, že je to na charaktere a svedomí každého poslanca ako hlasoval.
Štefan Balog : Informoval sa o možnosti zakúpenia hudobnej aparatúry pre rómsku
kapelu.
Starosta mu odpovedal, že pokiaľ má vedomosť jedná aparatúra už bola pre kapelu
zakúpená, ale tá sa stratila, resp. podľa poslancov skončila v záložni. O jeho požiadavke budú
poslanci ešte rokovať.
Ernest Balog : Informoval sa o oprave panelovej cesty v rómskej osade. Starosta mu
odpovedal, že bol spracovaný projekt na kompletné vybudovanie novej cesty a bola podaná
žiadosť o dotáciu z fondov EU, ktorá je na posúdení.
K bodu č .20. Návrhy, informácie poslancov, starostu.
K bodu v krátkosti vystúpil starosta Mgr. Marián Engel, ktorý informoval občanov
o nutnosti riešenie problému s domovými čističkami odpadových vôd o ktoré sa obec nestará,
kde zo životného prostredia obci hrozia vysoké sankcie
K bodu č 21. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 51 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
B.
berie na vedomie
4. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
5. určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
František Balog
6. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 52/2019
A) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2022

B) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
I. schvaľuje rozpočet obce Mirkovce na rok 2020 bez výhrad
II. berie na vedomie viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2021, 2022

Uznesenie č. 53 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
neschvaľuje starostovi obce oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2020 na
jednotlivých položkách do výšky 1000 € v priebehu celého rozpočtového roka.

Uznesenie č. 54 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I.
polrok 2020 a poveruje ho vykonaním.

Uznesenie č.55 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnej dani za psa

Uznesenie č.56 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti

Uznesenie č.57 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č.58 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva.

Uznesenie č.59 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o vyhradení miest a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Mirkovce
počas volebnej kampane.

Uznesenie č.60 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s čl. 9 ods. 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí
NFP odstupuje od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu
Materskej škôlky v obci Mirkovce uzatvorenej dňa 6.02.2017 medzi Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky a obcou Mirkovce.
Týmito uznesením sa zároveň ruší uznesenie obecného zastupiteľstva obce Mirkovce č.
30/2016 zo dňa 03.06.2016 a uznesenie č. 38/2016 zo dňa 31.08.2016.

Uznesenie č.61 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Mirkovce
Schvaľuje - vstup obce Mirkovce do projektu na vykonanie komplexných pozemkových úprav
v katastrálnom území obce Mirkovce.

Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019.

Uznesenie č. 63/2019
A./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s čl. 3 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
Schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom Obecného zastupiteľstva vo výške 450 €
B./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
Schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Mirkovce vo výške 450 €
C./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 39 Štatútu obce Mirkovce
Schvaľuje odmenu veliteľovi dobrovoľných hasičov obce Mirkovce vo výške 450€ za jeho
činnosť a angažovanosť v prospech dobrovoľného hasičského zboru v Mirkovciach.

Uznesenie č.64 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje Vyčlenenie finančnej hotovosti z rozpočtu z kapitoly kultúrne služby obce
na oslavy Nového roka vo výške 700 €.
K bodu č. 22. – Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za početnú účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, za príspevky do diskusie a za záujem občanov obce o veci verejné.

V Mirkovciach dňa 29.11.2019
Overovatelia zápisnice:

František Engeľ
František Balog

Zapísal : Mgr. Martina Piskurová .............................

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

