OBEC MIRKOVCE, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
Zápisnica
Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 11.3.2020 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár, Ján
Sýkora, František Balog , v čase o 17.16 hod Milan Lazor
Poslanci OZ ospravedlnení: Andrea Engeľová,
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. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre
projekt Materská škôlka Mirkovce, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2 a schválenie
povinného 5% spolufinancovania.
5. Návrh na zriadenie Materskej škôlky obce Mirkovce a jej zaradenie do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky.
6. Žiadosť o odkúpenie podielu na parcele KN-E 144/721 a KN-E 144/722 v kat. územie obce
Mirkovce časť Niereše
7. Návrhy, informácie poslancov – starostu
8. Diskusia
9. Prijaté uznesenia
10. Záver
K bodu č. 1. – Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal všetkých poslancov a
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, lebo je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Starosta vysvetlil poslancom dôvod zvolania
zasadnutia OZ, ktoré bolo zvolané zákonným spôsobom v zákonnom stanovenej lehote ešte
pred vydaním rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa v súvislosti s
predchádzaním vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-l9 zakazuje organizovať
a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Poslancom ozrejmil, že dôvodom zvolania zastupiteľstva sú neodkladné termíny podania
žiadosti o NFP na výstavbu MŠ Mirkovce v termíne do 16.03.2020, druhým dôvodom je
podanie žiadosti o zaradenie MŠ Mirkovce do siete škôl a školských zariadení SR v lehote do
31.03.2020. Zároveň v súvislosti s prijatým opatrením Úradu verejného zdravotníctva vyzval
1

poslancov, či chce niekto opustiť zasadnutie OZ. Vzhľadom k tomu, že nikto z poslancov
zasadnutie neopustil starosta pokračoval v zasadnutí podľa programu.
K bodu č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: Cyril Cmár
Ján Sýkora
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie
Za:
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:
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:
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Návrh na uznesenie č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) 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 : Cmár Cyril
Sýkora Ján
B.
schvaľuje
doplnený program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce

2

Hlasovanie za uznesenie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
2

K bodu č. 4. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku pre projekt Materská škôlka Mirkovce, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2
a schválenie povinného 5% spolufinancovania.
Starosta obce informoval poslancov a občanov, že Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje
vyhlásilo dňa 19. decembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na
rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s
kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2. Vzhľadom k tomu, že obec Mirkovce s finančných
dôvodov po súhlase poslancov odstúpilo od dohody o poskytnutí NFP, názov projektu
Materská škôlka v obci Mirkovce kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a vzhľadom k tomu,
že bola vypísaná nová výzva na predkladanie žiadosti o NFP s oveľa vyšším príspevkom na
jedného žiaka až o 2400 eur čo už v plnom rozsahu samozrejme s 5% spolufinancovaním
pokryje všetky náklady na výstavbu MŠ je potrebné vzhľadom k tomu, že obec nemá zriadenú
MŠ a z vlastných prostriedkov ju nedokáže postaviť ( náklady na výstavbu 527.930 eur) je
potrebné opätovne požiadať o NFP z Ministerstva vnútra SR z operačného programu ľudské
zdroje. Po informácií dal starosta hlasovať za bod programu.
Hlasovanie za návrh
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
2

Návrh na uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A.

schvaľuje
predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt
Materská škôlka Mirkovce, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a územným plánom obce.
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B.

súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov a to maximálne do sumy 37.143,24 Eur.
C.
súhlasí
so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
2

K bodu č.5. Návrh na zriadenie Materskej škôlky obce Mirkovce a jej zaradenie do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.
Starosta obce informoval poslancov, že od 01. septembra 2021 je povinná školská
dochádzka pre päťročné deti, pričom obec je povinná zabezpečiť umiestnenie týchto detí do
MŠ. Vzhľadom k tomu, že obec počíta s dvoma variantami zriadenia MŠ a to buď
v novopostavenej MŠ, kde obec predkladá žiadosť o NFP na MV SR, alebo ak by sa financie
nepodarilo zabezpečiť je tu možnosť MŠ zriadiť po menších úpravách v budove ZŠ č.p. 16, kde
riaditeľka školy prisľúbila uvoľnenie dvoch väčších tried na tento účel. V každom prípade je
potrebné do 31.03.2020 rok pred otvorení MŠ podľa na Ministerstvo školstva žiadosť spolu
s náležitosťami na zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, čo
je podmienkou, aby obec na jej prevádzku získala finančné prostriedky do rozpočtu. Po
ozrejmení návrhu dal starosta hlasovať za návrh na zriadenie MŠ v obci Mirkovce a jej
zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Hlasovanie za návrh
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
2

Návrh na uznesenie č.84/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4, písm l ) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A. schvaľuje
zriadenie materskej škôlky v obci Mirkovce
4

B. súhlasí
s predložením žiadosti o zaradenie Materskej škôlky obce Mirkovce do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
2

K bodu č 6. Žiadosť o odkúpenie podielu na parcele KN-E 144/721 a KN-E 144/722v kat.
územie obce Mirkovce časť Niereše
Starosta prečítal žiadať Mily Veselovskej a Štefana Pankieviča o odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu obce v parcelách KN-E 144/721 a KN-E 144/722 v kat. územie
obce Mirkovce časť Niereše. Informoval poslancov, že v zmysle uznesenia č. 79/2020 zo dňa
13.02.2020 začal rokovanie o vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu s p. Veselovskou a jej
sestrou, ktoré zastupujú ich otca Štefana Pankieviča. Starosta informoval poslancov, že navrhol
menovaným model možného vysporiadania, tak aby obec získala prístup na pozemok ktorého
je podielovým spoluvlastníkom. p. Veselovska počas stretnutia predložila svoju žiadosť
o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu od obce, cenu ktorú je ochotná zaplatiť za podiel obce
nenavrhla, tak isto uviedla, že spolu so sestrou sa poradia aj o navrhovanom vysporiadaní
podielov, ktoré im bolo navrhnuté. Následne dal starosta hlasovať, kto je zato aby sa podiel
obce na predmetných parcelách odpredal .
Hlasovanie za návrh
Za:
0
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

5
0
2

Návrh na uznesenie č.85/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
neschvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/721 a KN-E
144/722 v kat. územie obce Mirkovce časť Niereše
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Hlasovanie za uznesenie
Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

Za:
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

K bodu č.7. Návrhy, informácie poslancov – starostu
Starosta informoval poslancov, že v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu
prenosného ochorenia COVID-l9 obec zverejnila na svojej webovej stránke a na úradnej tabuli
obce Mirkovce všetky rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, usmernenie hlavného
hygienika ako aj usmernenia Ústredia úradu práce sociálnych veci a rodiny Bratislava vo veci
zastavenia všetkých činnosti §§ 10, 12, 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Starosta informoval
poslancov, že do ZŠ boli zakúpené bezdotykové teplomery, boli v dostatočnom množstve
zabezpečené účinné dezinfekčné prostriedky na baze alkoholu a tak isto riaditeľka ŽŠ prijala
v rámci svojej kompetencie ďalšie opatrenia zamedzenie šírenia prenosného ochorenia
COVID-l9, ako každodenná ranná dezinfekcia rúk žiakov, zvýšená dezinfekcia zariadení
a podláh, meranie teploty žiakom....
K bodu č. 8. Diskusia
V diskusii nevystúpili nikto.
K bodu č. 9. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
B.
berie na vedomie
3. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
4. určenie overovateľov zápisnice : Cmár Cyril
Sýkora Ján
B.
schvaľuje
doplnený program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce

Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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A.

schvaľuje
predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt
Materská škôlka Mirkovce, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a územným plánom obce.
B.
súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov a to maximálne do sumy 37.143,24 Eur.
C.
súhlasí
so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4, písm l ) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A. schvaľuje
zriadenie materskej škôlky v obci Mirkovce
B. súhlasí
s predložením žiadosti o zaradenie Materskej škôlky obce Mirkovce do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.

Uznesenie č.85/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
neschvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/721 a KN-E
144/722 v kat. územie obce Mirkovce časť Niereše

K bodu č. 10. – Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a v čase o 17.25 hod ukončil 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva
obce Mirkovce.
V Mirkovciach dňa 12.3.2020
Overovatelia zápisnice:

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

Zapísal : Mgr. Martina Piskurová
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