Zápisnica
Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 13. 02.2020 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, , Cyril Cmár, Ján
Sýkora, František Balog , Andrea Engeľová, Milan Lazor
Poslanci OZ ospravedlnení: František Engeľ
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
- správa z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019;
- správa z následnej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2019;
- správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
december 2019.
6. Návrh na rozpočtové opatrenie 6-7/2019 - predkladá starosta
7. Návrh na rozpočtové opatrenie 1/2020 predkladá starosta
8. Návrh na schválenie VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Mirkovce
9. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku Domu smútku.
10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 18/ 2019 zo dňa 15.02.2019 vo veci Predloženia žiadosti
o NFP na zriadenie WiFi tóny v obci Mirkovce - predkladá starosta
11. Žiadosť GK cirkvi – farnosť Varhaňovce o finančný príspevok na opravu chrámu - filiálka
Niereše - predkladá starosta
12. Pavol Balint, Andrej Baran - žiadosť o výstavbu prístupovej cesty s premostením potoka.
13. Ivanecký Radoslav - žiadosť o odkúpenie podielového spoluvlastníctva v parcele KN-E
144/862, LV 55- časť Niereše- predkladá starosta
14. Iveta Ivanecká - žiadosť o odkúpenie podielového spoluvlastníctva v parcele KN-E
144/861, LV 55 časť Niereše - predkladá starosta
15 . Návrh na usporiadanie podielového spoluvlastníctva na parcelách KN-E 144/721 a KN-E
144/722 – časť Niereše - predkladá starosta
16. Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu Komunitného centrapredkladá starosta
17. Návrh na úpravu finančného plánu - predkladá starosta
18. Návrhy, informácie poslancov, starostu
19. Diskusia
20. Prijaté uznesenia
21. 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. – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: Andrea Engeľová
Ľubomír Pancurák
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

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 program
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č. 4
Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
OZ zo dňa 07.01.2020 kde boli prijaté 4 uznesenia od č. 65-68
Všetky uznesenia boli splnené.

K bodu č. 5 Správa hlavného kontrolóra
Správy z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019,
z následnej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2019 a z následnej
finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až december 2019 prečítal
kontrolór obce doc.Ing. Ľuboslav Straka, PhD – viď. prílohy

Návrh na uznesenie č. 69 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice : Andrea Engeľová
Ľubomír Pancurák
3. Správy hlavného kontrolóra obce.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č. 6 Návrh na rozpočtové opatrenie 6-7/2019
Na základe skutočnosti v priebehu roka 2019 a v súlade s ustanovením §14 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových o pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p ako aj v súlade s § 20-22 časti VII. Zásad hospodárenie
s finančnými prostriedkami obce Mirkovce bolo potrené vykonať rozpočtové opatrenie č. 6-7
Poslanci o návrhu rozpočtového opatrenia rokovali.

Návrh na uznesenie č.70/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 6-7/2019

Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č. 7. Návrh na rozpočtové opatrenie 1/2020
Na základe skutočnosti v priebehu mesiaca január až február roka 2020 a v súlade
s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových o pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p ako aj v súlade s § 20-22 časti VII. Zásad
hospodárenie s finančnými prostriedkami obce Mirkovce bolo potrené vykonať rozpočtové
opatrenie č. 1/2020, viď. dôvodová správa k rozpočtovému opatreniu 1/2020
Poslanci o návrhu rozpočtového opatrenia rokovali.

Návrh na uznesenie č.71/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č. 8. Návrh na schválenie VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Mirkovce - viď. dôvodová správa.
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k navrhovanému uzneseniu, poslanci k návrhu
VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bolo zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Mirkovce, kde v lehote od občanov neboli doručené žiadne
pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
1

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

Návrh na uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
všeobecné záväzné nariadenie obce Mirkovce
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Mirkovce.

č.1/2020

ktorým

sa

Hlasovanie za uznesenie
Za:
6

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

0
0
1

Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

K bodu č 9. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku Domu smútku.
Starosta Mgr. Marián Engel oboznámil prítomných s návrhom Prevádzkového poriadku
Domu smútku v Obci Mirkovce, ktorý má určovať podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba
rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní Domu smútku v Obci Mirkovce (ďalej len „dom
smútku“) v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a zákonom NR SR č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Prevádzkoví poriadok v prvom rade určuje:
- Povinnosti prevádzkovateľa Dómu smútku – viesť evidenciu
- Povinnosti návštevníkov Domu smútku
- Spôsob rozlúčky so zosnulým – sprístupnenie domu smútku pred obradom
- Režim údržby a dezinfekcie prevádzkových priestorov
Hlasovanie za bod programu
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

Návrh na uznesenie č. 73 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- s ch v a ľ u j e Prevádzkový poriadok Domu smútku v Obci Mirkovce

Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č 10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 18/ 2019 zo dňa 15.02.2019 vo veci Predloženia
žiadosti o NFP na zriadenie WiFi tóny v obci Mirkovce
Starosta predniesol žiadosť na zrušenie uznesenia č. 18/2019 zo dňa 15.02.2109 vo veci
Predloženia žiadosti o NFP na zriadenie WiFi tóny v obci Mirkovce. Dôvodom zrušenia
uznesenie je, že tento zámer sa realizovať nebude nakoľko v čase keď ho bolo možné
realizovať budovy škôl na ktorých mali byť zariadenia na prenos signálu umiestnené neboli
majetkom obce, resp. na listoch vlastníctva nebola uvedená obec.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

Návrh na uznesenie č. 74 /2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zrušuje uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce č. 18/2019 zo dňa 15.02.2019
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č 11. Žiadosť GK cirkvi – farnosť Varhaňovce o finančný príspevok na opravu chrámu
- filiálka Niereše
Starosta obce Mgr. Marián Engel prečítal žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť
Varhaňovce o finančný príspevok na opravu chrámu vo filiálke Niereše. Poslanci po rozprave
rozhodli , že obec Mirkovce prispeje na opravu chrámu vo filiálke Niereše sumou 1.000 eur.

Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

Návrh na uznesenie č .75/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
schvaľuje finančný príspevok vo výške 1.000 eur pre Gréckokatolícku cirkev farnosť
Varhaňovce, filiálka Niereše na opravu Gréckokatolíckeho chrámu v časti Niereše.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č .12. Pavol Balint, Andrej Baran - žiadosť o výstavbu prístupovej cesty s premostením
potoka.
Starosta obce Mgr. Marián Engel prečítal žiadosť Pavla Balinta a Ondreja Barana
o výstavbu prístupovej cesty s premostením cez potok.
Starosta informoval poslancov a občanov o probléme so správcovstvom toku, kde
tak Lesy Slovenskej republiky š.p. ani Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik
odštepný závod Košice si nechcú priznať správcovstvo k potoku Balka, preto vo veci
premostenia potoka nie je s kým jednať. Poslanci o bode rokovali, kde po rozprave poverili
starostu obce rokovaním so zainteresovanými s vyjasnením si správcovstva, navrhli sa riešenia,
ktoré bude možné prekonzultovať potom, čo bude jasné kto je správcom toku. Po rokovaní
o tomto bode poslanci prijali uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 76 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
P o v e r u j e starostu obce k jednaniu so správcom toku vo veci hľadania riešenia
možnej upraví koryta potoka tak aby bolo aj v čase zvýšenej hladiny vody prejazdne a bol

možný prístup k rodinným domom s .č.p. 133, 64, pripadne realizácie možného premostenia
potoka Balkla.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č .13 Ivanecký Radoslav - žiadosť o odkúpenie podielového spoluvlastníctva v parcele
KN-E 144/862, LV 555.
Starosta prečítal žiadať Radoslava Ivaneckého o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
obce v parcele KN-E 144/862 v časti Niereše. Ďalej starosta informoval poslancov a občanov,
že na uvedenej prace z celkovej výmery 1520 m2 obec vlastní 1/6 čo je v prepočte 254 m2 ďalší
spoluvlastník Jurko Chomišin v zastúpený SPF vlastní ¼ čo je v prepočte 388 m2 a Radoslav
Ivanecky tam vlastní v troch podieloch spolu 886 m2 . O návrhu poslanci rokovali, kde sa
uzniesli na tom, že vzhľadom k tomu, že v uvedená časti je podľa územného plánu obce
definovaná ako plocha určená na výstavbu rodinných domov s čím je spojená aj výstavba
inžinierskych sieti a infraštruktúra, obec chce v tejto časti vlastniť parcelu v prípade, že by bolo
potrebné tam umiestniť nejaké energetické zariadenie vybudovať verejné priestranstvo, alebo
iné zariadenie alebo stavbu, ktoré budú využívať všetci občania ktorí tam budú mať rodinné
domy, preto nesúhlasia s odpredajom podielu. Starosta navrhol, aby sa podiely majetkovo
vysporiadali rozdelením podielového spoluvlastníctva. Následne dal starosta o návrhu aby sa
podiel nepredával a aby sa podielové spoluvlastníctvo vysporiadalo hlasovať.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

Návrh na uznesenie č.77 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A/ neschvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/862 v katastrálnom
území obce Mirkovce zapísaného na liste vlastníctva LV 1142.
B/ poveruje starostu na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/862
v katastrálnom území obce Mirkovce zapísaného na liste vlastníctva LV 1142 rozdelením
podielového spoluvlastníctva.

Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č. 14. Iveta Ivanecká - žiadosť o odkúpenie podielového spoluvlastníctva v parcele
KN-E 144/861, LV 555 časť Niereše.
Starosta prečítal žiadať Ivety Ivaneckej o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce
v parcele KN-E 144/861 v časti Niereše. Ďalej starosta informoval poslancov a občanov, že na
uvedenej prace z celkovej výmery 1327 m2 obec vlastní 1/6 čo je v prepočte 221 m2 ďalší
spoluvlastník Jurko Chomišin v zastúpený SPF vlastní ¼ čo je v prepočte 332 m2 a Iveta
Ivanecká tam vlastní v troch podieloch spolu 774 m2. O návrhu poslanci rokovali, kde sa
uzniesli na tom, že vzhľadom k tomu, že v uvedená časti je podľa územného plánu obce blízko
časti plochy, ktorá je definovaná v územnom pláne obce ako plocha určená na výstavbu
rodinných domov s čím je spojená aj výstavba inžinierskych sieti a infraštruktúra, obec chce
v tejto časti vlastniť parcelu, preto nesúhlasia s odpredajom podielu. Starosta navrhol, aby sa
podiely majetkovo vysporiadali rozdelením podielového spoluvlastníctva. Následne dal
starosta o návrhu aby sa podiel nepredával a aby sa podielové spoluvlastníctvo vysporiadalo
hlasovať.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

Návrh na uznesenie č.78/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A/ neschvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/862 v katastrálnom
území obce Mirkovce zapísaného na liste vlastníctva LV 1142.
B/ poveruje starostu na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/862
v katastrálnom území obce Mirkovce zapísaného na liste vlastníctva LV 1142 rozdelením
podielového spoluvlastníctva.

Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č. 15. Návrh na usporiadanie podielového spoluvlastníctva na parcelách KN-E 144/721
a KN-E 144/722 – časť Niereše.
Starosta informoval poslancov občanov o tom, že obec v časti Niereše vlastní
spoluvlastnícky podiel na parcelách KN-E 144/721 a KN-E 144/722. Podielovým
spoluvlastníkom na parcele KN-E 144/721 je aj Štefan Pankievič v podiele 2/7 z celkovej
výmery 4375m2 čo jeho podiel činí 1250 m2 pri podiel obce 5/7 z celku obec vlastní 3125 m2
Čo sa týka parcely a KN-E 144/722 ktorá je o výmere 1241m2 na tejto je podiel Štefana
Pankieviča 2/7 čo predstavuje výmeru 355m2 a podiel obce je 5/7 čo predstavuje výmeru 887
m2 . Celkový podiel obce na obidvoch susediacich parcelách je 4011,43 m2 . Vzhľadom k tomu,
že občania časti Niereše nemajú plochu, ktorú by mohli využívať ako verejné priestranstvo
a plochu pre deti je tu príležitosť po usporiadaní podielového spoluvlastníctva túto plochu
využiť na verejné priestranstvo. Poslanci o návrhu starostu rokovali a poverili starostu na
rokovanie so spoluvlastníkom p. Panievičom ako aj so spoluvlastníkmi parciel 409/1 a 408 na
usporiadaní podielového spoluvlastníctva tak, aby obec získal prístupovú cestu cez parcelu
409/1 výmenou za prislúchajúcu časť z parcely 144/721.

Návrh na uznesenie č.79/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
poveruje starostu na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na parcelách KN-E
144/721, KN-E 144/722 zapísaných na liste vlastníctva LV 932 v katastrálnom území obce
Mirkovce rozdelením podielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
1

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

K bodu č. 16. Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu Komunitného
centra.
Starosta informoval poslancov a občanov o budúcoročnej pripravovanej výzve na
predkladanie žiadosti o NFP na výstavbu komunitách centier. Vzhľadom k tomu, že obec
Mirkovce za predchádzajúceho vedenia ani raz nevyužila možnosť získať financie
z európskych fondov na výstavbu komunitného centra aj napriek tomu, že bolo niekoľko výziev
je tu teraz možnosť získať tieto prostriedky a postaviť komunitné centrum na obecnom
pozemku v rómskej osade. Na zákale uvedeného starosta predniesol poslancom žiadosť
o financovanie vypracovania projektovej dokumentácie budovy komunitného centra na parcele
444/3 nachádzajúcej sa v rómskej osade. Po slanci o návrhu rokovali a následne dal starosta
hlasovať za návrh financovania projektovej dokumentácie.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

Návrh na uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie
budovy komunitného centra
situovaného na obecnej parcele KN-C 444/3 zapísanej na liste vlastníctva 440 v katastri obce
Mirkovce.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

K bodu č. 17. Návrh na úpravu finančného plánu - predkladá starosta
Starosta informoval občanov, že uznesením Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce č.
20/2019 obecné zastupiteľstvo schválilo finančný plán investičných akcií obce Mirkovce na
roky 2019-2022.
Finančný plán je súhlasom obecného zastupiteľstva začať prípravu, projektovanie,
verejné obstarávania, stavebné povolenia, nákupy materiálov ako aj samotnú realizáciu stavieb,
čo zjednodušuje organizáciu práce na obecnom úrade.

Tento finančný plán sa môže zo súhlasom zastupiteľstva meniť a dopĺňať v súlade so
situáciou a potrebami občanov jednak o nové kapitálové výdavky, resp. jednotlivé kapitálové
výdavky meniť. Vzhľadom k tomu, že na obecnom pozemku pod bývalý kostolom, teraz
kaplnkou sa plánovalo vytvoriť verejné priestranstvo vtedy bez nejakého prístrešku, resp.
altánku, po terénnych úpravách spočívajúcich v odstránení náletových drevín a vyrovnaní
povrchu sa vytvoril priestor, kde by bolo možné postaviť prístrešok na konanie verejných
podujatí. Vzhľadom k tomu, že finančný plán v čase schvaľovania s tým nepočítal je teraz
potrebné navýšiť kapitálový výdavok. Po rokovaní na návrh starostu obce poslanci súhlasili
s navýšením položky verejná plocha Balagova o 15.000eur
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

Návrh na uznesenie č.81/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
S ch v a ľ u j e navýšenie finančného limitu kapitálovej položky „verejná plocha Balagová“
o sumu 15.000eur
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
1

18. Návrhy, informácie poslancov, starostu
Starosta vyzval poslancov, či ma niekto nejaký návrh, alebo informáciu pre občanov,
keďže nikto z poslancov sa neprihlásil slova sa ujal starosta obce, ktorý informoval občanom
o aktivitách obecného úradu Mirkovce v roku 2019 a o pripravovaných aktivitách na rok 2020.
Starosta informoval občanov, že v priebehu roka 2019 obecný úrad pracoval na
nasledovných aktivitách a projektoch:
- zriadenie bezplatnej WiFi zóny v rómskej osada
- prípravné prác pre vybudovanie futbalového ihriska pri cintoríne
- prevod majetku do vlastníctva obce delimitáciu nehnuteľnosti evidovaných na LV č. 542,
katastrálne územie Mirkovce na základe zák. č. 416/2001 Z. z. a to:
- budova Základnej školy popisné číslo 16 parc. KN C 89,

-

budova Základnej školy popisné číslo 37 parc. KNC 164/1
pozemok - parcela KN C 164/1 o výmere 691 m2.
- parcela KN-C 444/4 o výmere 3112 m2
- úprava plochy pre verejné priestranstvo „Balagová“
- úprava chodníka ku kaplnke
- vyčistenie obecných pozemkov od náletových drevín, starý cintorín, plocha pre ihrisko
- vyčistenie potoka Balka v centre obce
- úprava centra obce – výsadba kvetov, zriadenie zeleného pásu oddelením od cesty
- osadenie nových autobusových zastávok Mirkovce - Niereše
- rekonštrukcia bývalých potravín – kancelária pre TSP a koordinátora VPP
- rekonštrukcia skladu náradia a zriadenie archívu
- zníženie a zateplenie stropov v ZŠ
- vybavenie kuchynky na OcU
- vypratanie dvora OcU zakúpenie nového skladu náradia
- zmena zberovej spoločnosti komunálnych odpadov - zabezpečenie nádob na separovaný zber
- vybudovanie dvoch zberných dvorov v rómskej osade
- pasportizácia cintorínov, www.pohrebiska .sk evidencia hrobových miest a vyhľadanie
zosnulých
- prípravy na zlučovanie-sceľovanie pozemkov podľa zákona číslo 330/1991 Z.z.
- dokončenie príprav k realizácií projektu výstavba Materskej škôlky
Podané žiadosti financované z eurofondov:
Cesta a chodník k rómskej osade v objeme 68.307,18 eur
Prevencia kriminality v objeme 5.000 eur – rozšírenie kamerového
systému v obci
Kultúrne aktivity: December/Január- Silvestrovská kapustnica
Február – Obecný ples 1. ročník
Júl - výlet na kúpalisko Maďarsko
Júl – guľáš pod prístreškom
September – hasičská sobota
Október – výlet s dôchodcami v rámci mesiac úcty k starším
December – stretnutie s Mikulášom
Aktivity na rok 2020
- Dokončenie upraví centra obce - zábradlie okolo potoka, prístrešok nad mostíkom,
vysadenie okrasných stromčekov, osadenie lavičiek a kvetináčov pri zastávke SAD
- Dokončenie verejného priestranstva Balagová - dobudovanie prístrešku, vysadenie
okrasných stromčekov, parkovacie miesta, prípojka el. energie
- Dokončenie ihriska: výsev trávy, vysadenie okrasných tují ako protihluková stena,
vybudovanie vyvýšeného plota v smere k cintorínu, zakúpenie plechového skladu
na náradie a materiál.
- Prístavba šatni k hasičskej zbrojnici
- Príprava pozemku a vypracovanie projektovej dokumentácie pre budovu komunitného
centra
- V prípade získania NFP na projekt Cesta a chodník k rómskej osade realizácia prác
- V prípade získania NFP na projekt Materská škôlka realizácia prác
- Rozšírenie vodovodu

-

Verejné priestranstvo v časti Niereše, vysporiadanie pozemku, vyčistenie od náletových
drevín
Kúpa malotraktora a príslušenstva
Rekonštrukcia kúrenia v budovách základných škôl
Rekonštrukcia skladu v dolnej ZŠ – šatňa
Rekonštrukcia multifunkčných ihrísk
Rekonštrukcia WC na OcÚ
Vyčistenie obecných pozemkov od náletových drevín – stará cesta od kaplnky poza
záhrady

Projekty cez eurofondy: Žiadosť o NFP na výstavbu Materskej škôlky
Environmentálny fond - Kanalizácia a ČOV rozšírenie
Prevencia kriminality – merače rýchlosti
Kultúrne aktivity:
Pokračovanie v kultúrnych aktivitách tak ako v roku 2019
Starosta obce ešte raz vysvetlil prítomným občanom nový spôsob triedenia odpadu na
jednotlivé zložky a triedenia odpadu na cintorínoch, kde sú umiestnené nádoby na komunálny
odpad a budú umiestnené nádoby na separovaný zber.
K bodu č .19. Diskusia:
V diskusií vystúpil hlavný kontrolór obce doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD., ktorý
informoval o výške nevymožených pohľadávok za daň z nehnuteľnosti a za komunály odpad
a požiadal o lepší výber poplatkov. V druhom bode sa informoval ako je to s miestnym
rozhlasom, nakoľko od doby čo boli doplnené reproduktory je hlásenie hlasité a hlásená
informácia je nezrozumiteľná.
Starosta vysvetlil občanom že z vymožiteľnosťou poplatkov tak za komunálny odpad
ako aj poplatkov za daň z nehnuteľnosti a psa je problém nakoľko v obci je veľa sociálne
odkázaných, ktorí ak neplatia tak ani cestou exekútora nie je možné vymôcť dlžnú sumu. Tak
isto je veľa Rómov v zahraničí, ktorí ak nezdokladujú, že nebývali v mieste trvalého pobytu sú
povinný v zmysle zákona platiť za komunálny odpad a keďže sú v zahraničí nie je možné od
nich poplatok získať. V snahe vymôcť pohľadávky sú s jednotlivými neplatičmi dohodnuté
splátkové kalendáre, kde postupne dlh splácajú.
Čo sa týka miestneho rozhlasu starosta vysvetli, že v obci na základe sťažnosti občanov,
že v niektorých miestach nie je rozhlas počuť boli pridané reproduktory, čím však došlo k tomu,
že nové reproduktory sú výkonnejšie a tak dochádza k nesúladu medzi staršími a slabšími
reproduktormi a novými výkonnejšími. Riešení je iba výmena všetkých ktoré budú s rovnaným
výkonom.
p. Štelbacká sa informovala, či aj na cintorínoch budú nádoby na separovaný zber. Ďalej
sa informovala ako to bude s autobusom o 14.15. hod či bude autobus s vyššou kapacitou
nakoľko v čase vyplácania soc. dávok je autobus preplnený.
Starosta informoval, že v dohľadnej dobe budú aj na cintorínoch umiestnené nádoby na
sklo a na plasty. Čo sa týka autobusu starosta informoval, že bude rozprávať so starostami obci
cez ktoré tento spoj prechádza aby podporili jeho žiadosť o zabezpečenie autobusu s vyššou
kapacitou
p. Kravcová sa informovala, či je možné zabezpečiť kameň na prístupovú cestu popri
bývalom hospodárskom dvore Niereše, kde je po daždi veľké blato.
Starosta informoval, že v mesiaci marec, keď bude opäť v prevádzke kameňolom v obci
Žehňa bude kameň zabezpečený.

p. Špilaková a Korupecká sa informovali ako je to s rekonštrukciou starého
vodovodného vedenia v časti Niereše, či bude jeho výmena a o probléme s majiteľkou pozemku
na ktorom je obecná studňa.
Starosta informoval, že obecne zastupiteľstvo odsúhlasilo čiastku na rekonštrukciu
vodovodu ktorá bude pokrývať zakúpenie vodovodných rúr, vykop zeminy , materiál na obsyp,
zasypanie výkopu a vytýčenie inžinierskych sieti. Ostatné ako zakúpenie navŕtavacích pásov
a hodín na meranie spotreby si zabezpečí každá domácnosť na vlastné náklady. Tak isto je na
občanoch časti Niereše aby sa dohodli na termíne a spôsobe kedy by sa prace mohli uskutočniť.
Podmienkou je, že veštci musia s výmenou súhlasiť. Starosta obce tak isto súhlasil s tým, že
dohodne termín stretnutia s p. Slivkovou a zástupcami občanov Niereše.
20. Prijaté uznesenia 69-81

Uznesenie č. 69 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
B.
berie na vedomie
4. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
5. určenie overovateľov zápisnice : Andrea Engeľová
Ľubomír Pancurák
6. Správy hlavného kontrolóra obce.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č.70/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 6-7/2019

Uznesenie č.71/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
všeobecné záväzné nariadenie obce Mirkovce
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Mirkovce.

č.1/2020

ktorým

sa

Uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- s ch v a ľ u j e Prevádzkový poriadok Domu smútku v Obci Mirkovce

Uznesenie č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zrušuje uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce č. 18/2019 zo dňa 15.02.2019

Uznesenie č.75/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
schvaľuje finančný príspevok vo výške 1.000 eur pre Gréckokatolícku cirkev farnosť
Varhaňovce, filiálka Niereše na opravu Gréckokatolíckeho chrámu v časti Niereše.

Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
P o v e r u j e starostu obce k jednaniu so správcom toku vo veci hľadania riešenia
možnej upraví koryta potoka tak aby bolo aj v čase zvýšenej hladiny vody prejazdne a bol
možný prístup k rodinným domom s .č.p. 133, 64, pripadne realizácie možného premostenia
potoka Balka.

Návrh na uznesenie č.77/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A/ neschvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/862 v katastrálnom
území obce Mirkovce zapísaného na liste vlastníctva LV 1142.
B/ poveruje starostu na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/862
v katastrálnom území obce Mirkovce zapísaného na liste vlastníctva LV 1142 rozdelením
podielového spoluvlastníctva.

Návrh na uznesenie č.78/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

A/ neschvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/862 v katastrálnom
území obce Mirkovce zapísaného na liste vlastníctva LV 1142.
B/ poveruje starostu na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/862
v katastrálnom území obce Mirkovce zapísaného na liste vlastníctva LV 1142 rozdelením
podielového spoluvlastníctva.

Uznesenie č.79/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
poveruje starostu na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na parcelách KN-E
144/721, KN-E 144/722 zapísaných na liste vlastníctva LV 932 v katastrálnom území obce
Mirkovce rozdelením podielového spoluvlastníctva.

Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie
budovy komunitného centra
situovaného na obecnej parcele KN-C 444/3 zapísanej na liste vlastníctva 440 v katastri obce
Mirkovce.

Uznesenie č.81/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
S ch v a ľ u j e navýšenie finančného limitu kapitálovej položky „verejná plocha Balagová“
o sumu 15.000eur
21. Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva zvlášť občanom časti Niereše, poďakoval za príspevky do diskusie a za záujem
občanov obce o veci verejné.
V Mirkovciach dňa 20.02.2020
Overovatelia zápisnice:

Andrea Engeľová

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

Ľubomír Pancurák

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

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

