Zápisnica
Z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 18. 09.2020 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, Cyril Cmár, Ján Sýkora, František Engeľ
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. Správy hlavného kontrolóra – predkladá kontrolór
- sprava z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až august 2020
6. Návrh na rozpočtové opatrenie č.4 -5/2020 – prekladá starosta
7. Návrh na schválenie Smernice o verejnom obstarávaní – predkladá starosta
8. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu Obce Mirkovce na kapitálové výdavky–
predkladá starosta
9. Prerokovanie žiadosti žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - predkladá starosta
10. Prerokovanie žiadosti o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k parcele
KN-E 144/861, časť Niereše - predkladá starosta
11. Prerokovanie žiadosti o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva v parcele
KN-E 144/862, časť Niereše- predkladá starosta
12.Návrh na odkúpenie pozemkov a rodinného domu do vlastníctva obce Mirkovce – predkladá
starosta
13. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Mirkovce – predkladá starosta
14.Návrh na schválenie realizácie projektu Vodozádržné oparenia v obci Mirkovce – predkladá
starosta
15. Návrh na schválenie realizácie projektu: „Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej
stanice v obci Mirkovce „ – predkladá starosta
16. Návrh na schválenie finančného príspevku pre MŠ Brestov - predkladá starosta
17. Návrhy, informácie poslancov – starostu
18. Diskusia
19. Prijaté uznesenia
20. 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: Cyril Cmár ....................................
Ľubomír Pancurák ..........................
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie za návrh
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, Cyril Cmár, František Engeľ,
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, pričom návrhom aby bol bod 8 programu presunutý na bod 12 a bod 12 na bod 8
programu aby bola dodržaná postupnosť. Poslanci s navrhom súhlasili.
Hlasovanie za program
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 93 /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 : Cyril Cmár
Ľubomír Pancurák
B.
schvaľuje
Program rokovania 5 zasadnutia Obecného zastupiteľstva

K bodu č. 4: Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
Na OZ dňa 12.06.2020 boli prijaté uznesenia od č. 86-92
Uznesenie č. 91- Zapojenie obce Mirkovce do SMART Kosit programu - systém na
automatizované sledovanie množstva vyprodukovaného odpadu od 01.01.2021- v riešení.
Uznesenie č. 92 - Vybudovanie vyvýšeného autobusového nástupišťa pred rodinným
domom s č. p. 52 v smere z obce na Prešov v riešení.
K bodu č. 5. Správy hlavného kontrolóra obce
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo hlavnému kontrolórovi
obce, ktorý prečítal správu o z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov, výdavkov
a finančných operácií obce Mirkovce za obdobie január až august 2020.
viď. Prílohy : Správa č. 8/2020

Návrh na uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- B e r i e na vedomie
a) Plnenie uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
b) Správu hlavného kontrolóra obce č. 8/2020 z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce Mirkovce za obdobie január až august 2020.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 6. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 4/2020 Dôvodom prijatia rozpočtového opatrenia č. 4/2020 je
prijatie nových TSP a koordinátora – náhrady za zdravotné prehliadky nových TSP, poistné
plnenie RF, úrazové poistenie... pre koordinátora.

Dôvodom prijatia rozpočtového opatrenia č.5/2020 je dotácia pre DHZ a dotácia na
kamery, kde vo výberovom konaní bola vystužená nižšia suma ako bola poskytnutá dotácia,
preto bolo potrebné rozdiel vrátiť poskytovateľovi MV SR.

Návrh na uznesenie č. 95/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020
B./ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2020
Hlasovanie:
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 7. Návrh na schválenie Smernice o verejnom obstarávaní
Starosta informoval občanom a poslancov o potrebe o prijatia novej aktualizovanej
smernice o verejnom obstarávaní, kde informoval, že Smernica o verejnom obstarávaní
upravuje práva a povinnosti verejného obstarávateľa, ktorý postupuje v zmysle ustanovení
zákona o verejnom obstarávaní. Účelom tejto smernice je úprava postupu verejného
obstarávateľa podľa vyššie uvedeného zákona tak, aby bol zachovaný legislatívny rámec daný
pre verejných obstarávateľov.

Návrh na uznesenie č. 96/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a)
Schvaľuje smernicu obce Mirkovce o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou
hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
b)
Ruší Smernicu o verejnom obstarávaní č. 4/2015 prijatú na OZ dňa 12.12.2014
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č. 8. Návrh na odkúpenie pozemkov a rodinného domu do vlastníctva obce Mirkovce.
Starosta informoval verejnosť o požiadavke občanov na vytvorenie priestorov pre
dôchodcov, kde by sa mohli stretávať na rôznych aktivitách prip. do budúcnosti zriadenie
denného stacionára pre dôchodcov, kde by bola poskytovaná aj strava, ktorá by bola
zabezpečovaná z novovybudovanej MŠ. Na základe požiadavky poslanci v roku 2019 vykonali
obhliadku RD č. p. 19, ako aj prieskum možnosti odkúpenia iných domov v obci Mirkovce,
kde najlepšia ponuka čo sa týka ceny, umiestnenia, interiérového usporiadania, možnosti
napojenia na inžinierske siete bol dom s č. p. 19.
Hlasovanie za návrh
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 97/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva z predávajúceho Márius Uhrin, rod. Uhrin, nar.
12.01.1981, bytom Mirkovce 57, 082 06 na kupujúceho Obec Mirkovce, 082 06 Mirkovce č.65,
IČO: 00327484, v podiele 1/1 k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 586, kat. úz.:
Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, a to pozemku CKN s parc. č. 94, o výmere 1.350 m²,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria a stavby so súp. č. 19, postavenej na pozemku CKN
s parc.č. 94, popis stavby: rodinný dom, druh stavby: rodinný dom, ako aj k nehnuteľnosti
zapísanej na LV č. 799, kat. úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, a to pozemku EKN
s parc.č. 12/1, o výmere 25 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, za kúpnu cenu vo
výške 20.250 EUR /slovom: dvadsať tisíc dvestopäťdesiat eur/
- u k l a d á starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti
na LV č. 586, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov a LV č. 799, kat. úz.: Mirkovce,
obec: Mirkovce, okres: Prešov,
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti na LV č.
586, kat. úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov a LV č. 799, kat. úz.: Mirkovce, obec:
Mirkovce, okres: Prešov s predávajúcim Máriusom Uhrinom, rod. Uhrinom.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č. 9. Prerokovanie žiadosti žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
Starosta prečítal poslancom žiadosť Mileny Slepčikovej, bytom Mirkovce o odkúpenie
obecného pozemku podľa priloženého geometrického plánu. Nová parcela 444/20 o výmere
280 m2 by mala vzniknúť z obecnej parcely 444/3. Poslanci o návrhu žiadateľky Mileny
Slepčikovej, pričom konštatovali, menovanej už bola jedna parcela odpredaná za túto
menovaná neplatila niekoľko rokov daň z nehnuteľnosti, navyše na tejto parcele bez stavebného
povolenia postavila rozsiahly rodinný dom.

Návrh na uznesenie č. 98/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- ne s ch v a ľ u j e
žiadosť Mileny Slepčikovej bytom Mirkovce 110 o odkúpenie pozemku parcelné číslo KN - C
444/20 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 280 m2, ktorá mala vzniknúť
z pozemku vo vlastníctve obce Mirkovce : KN-E parcelne číslo 444/3, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria evidovanej na LV č. 440, katastrálne územie Mirkovce.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 10. Prerokovanie žiadosti o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
k parcele KN-E 144/861.
Starosta informoval poslancov, že na základe žiadosti Ivety Ivaneckej, ktorá si podala
žiadosť na SPF o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu po Jurkovi Chomišinovi, ktorého
spoluvlastnícky podiel na parc.č. 144/861, o výmere 1.327 m², druh pozemku: trvalý trávny
porast, zapísaný na LV č. 1141, kat.úz.: Mirkovce spravuje SPF má obec doložiť písomné
vyjadrenie, či si uplatňuje predkupné právo na hore uvedení podiel.
Poslanci o návrhu rokovali.

Návrh na uznesenie č. 99/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- s c h v a ľ u j e uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
k pozemku EKN s parc.č. 144/861, o výmere 1.327 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaný na LV č. 1141, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, medzi
spoluvlastníkmi Jurko Chomišin (v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom), Iveta
Ivanecká, rod. Bilišňanská, nar. 25.09.1964, bytom Niereše 2, 082 06 Mirkovce a Obec
Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484 tak, že spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka

Jurka Chomišina vo výške ¼ k celku nadobúda za náhradu do svojho výlučného vlastníctva
Iveta Ivanecká, rod. Bilišňanská s tým, že obec Mirkovce predkupné právo vo vzťahu k tomuto
podielu neuplatňuje
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva,
k pozemku EKN s parc.č. 144/861, zap. na LV č. 1141, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce,
okres: Prešov.
Hlasovanie za uznesenie:
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 11. Prerokovanie žiadosti o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
v parcele KN-E 144/862
Starosta informoval poslancov, že tak isto na základe žiadosti Radoslava Ivaneckého,
ktorý tak isto podala žiadosť na SPF o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu po Jurkovi
Chomišinovi, ktorého spoluvlastnícky podiel na parc.č. 144/862, o výmere 1.520 m², druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1142, kat.úz.: Mirkovce spravuje SPF má
obec doložiť písomné vyjadrenie, či si uplatňuje predkupné právo na hore uvedení podiel.
Poslanci o návrhu rokovali.

Návrh na uznesenie č. 100/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s c h v a ľ u j e uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
k pozemku EKN s parc.č. 144/862, o výmere 1.520 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaný na LV č. 1142, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, medzi
spoluvlastníkmi Jurko Chomišin (v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom), Radoslav
Ivanecký, rod. Ivanecký, nar. 01.09.1984, bytom Niereše 2, 082 06 Mirkovce a Obec Mirkovce,
082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484 tak, že spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Jurka
Chomišina vo výške ¼ k celku nadobúda za náhradu do svojho výlučného vlastníctva Radoslav
Ivanecký, rod. Ivanecký s tým, že obec Mirkovce predkupné právo vo vzťahu k tomuto odielu
neuplatňuje
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva,
k pozemku EKN s parc.č. 144/862, zap. na LV č. 1142, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce,
okres: Prešov.

Hlasovanie za uznesenie:

Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 12. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu
Starosta k tomuto bodu prečítal dôvodovú správu viď. Text

Návrh na uznesenie č. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
10, § 15, § zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške
35.500 € na spolufinancovanie stavby „Prístavba šatní a sociálnych zariadení k požiarnej
zbrojnici“ .
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 102/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
10, § 15, § zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške
20.250 € na kúpu nehnuteľnosti č. p. 19 rodinný dom s pozemkom.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č. 13. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Mirkovce
Starosta informoval občanov a poslancov o odkúpení nehnuteľnosti zapísanej na LV č.
797, kat. úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov pozemok EKN s parc.č. 10/2, o výmere
106 m²,druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, jedná sa o pozemok za zastávkou SAD na
ktorý obec plánuje využiť na parkovisko resp. na vybudovanie verejne prístupnej elektrickej
nabíjacej stanice, ktorá z 95% bude z dotácie o ktorú chce obec požiadať.
O návrhu poslanci rokovali
Hlasovanie za návrh
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 103/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva z predávajúceho Milan Lazor, rod. Lazor, nar.
25.06.1958, bytom Mirkovce 20, 082 06 na kupujúceho Obec Mirkovce, 082 06 Mirkovce č.
65, IČO: 00327484, v podiele 1/1 k celku k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 797, kat.úz.:
Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov ako pozemok EKN s parc.č. 10/2, o výmere 106 m²,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, za kúpnu cenu vo výške 1 EUR
- u k l a d á starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti
na LV č. 797, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti na LV
č. 797, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov s predávajúcim Milanom Lazorom,
rod. Lazorom.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 14 Návrh na schválenie realizácie projektu Vodozádržné oparenia v obci Mirkovce.
Starosta obce predložil poslancom návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy, vyhlásenej Ministerstvom životného

prostredia Slovenskej republiky, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.
Jedná sa o opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych
dôsledkov klímy, ako napr. budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody
(dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade), budovanie zberných systémov
na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia
zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene, realizácia vegetačných
striech a pod. Minimálna výška NFP na projekt je 25 000 €, a max. 600 000 €. Spoluúčasť obce
je 5%. Medzi oprávnené výdavky patria stavebné práce, stavebný dozor, vypracovanie
projektovej dokumentácie, externé riadenie projektu a pod.
Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie za návrh
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 104/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP a jej spolufinancovanie Názov projektu:
„Vodozádržné opatrenia obce Mirkovce“ Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP
predložená: OPKZP-PO2-SC211-2020-62.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 15 Návrh na schválenie realizácie projektu: „Zriadenie verejne prístupnej
elektrickej nabíjacej stanice v obci Mirkovce.
Starosta informoval občanov, že na základe výzvy MH SR z 2.9.2020 možno požiadať
o dotáciu na vybudovania verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily.
Výška dotácie je 5.000 Eur pričom spolufinancovanie obce je iba 5% čo činí 250eur. Tak isto
informoval občanov o vhodnom pozemku v obci Mirkovce, pričom zámer je aby takáto
nabíjacia stanica bola vybudovaná aj v časti Niereše, malo by tom byť v centre obce, kde však
obec nevlastní žiadny vhodný pozemok.
Poslanci o návrhu rokovali.

Hlasovanie za návrh
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 105/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020: Kód výzvy: č.:
11378/2020-4210-52028 Názov projektu: Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej
stanice Mirkovce. Schválená výška spolufinancovania projektu je 250,-€, t.j. 5% oprávnených
nákladov z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 16. Návrh na schválenie finančného príspevku pre MŠ Brestov
Starosta informoval o žiadosti riaditeľky MŠ v Brestove o nekonkretizovanú výšku finančného
príspevku pre MŠ Brestov do ktorej dlhodobo chodia deti z Obce Mirkovce a časti Niereše.
Finančné prostriedky plánuje škôlka využiť na zakúpenie hračiek a učebných pomôcok.
Starosta informoval občanov, že dotácia na škôlku nepokryje všetky náklady a samotná obec
Brestov ju preto musí v nemalej miere dotovať zo svojho rozpočtu. V súčasnosti MŠ navštevuje
osem detí z obce Mirkovce a časti Niereše.
Poslanci o žiadosti rokovali a uzniesli sa na finančnej výpomoci v celkovej výške 800
eur.

Návrh na uznesenie č. 106/2020
s c h v a ľ u j e žiadosť riaditeľky MŠ v Brestove o poskytnutie finančného príspevku na nákup
učebných pomôcok pre MŠ Brestov vo výške 800 eur.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č 16. Návrhy, informácie poslancov, starostu
K bodu vystúpil starosta, kde informoval občanov o pripravovanom projekte
Komunitného centra financovaného z európskych fondov cestou Ministerstva vnútra SR cez
operačný program ľudské zdroje, ako aj o pripravovanom projekte rozšírenia kanalizácie
a ČOV tak isto financovaného z európskych fondov cestou Ministerstva životného prostredia
prostredníctvom environmentálneho fond.
Starosta ďalej informoval občanov o nutnosti postupného odoberania vzoriek
z domových čističiek a vykonania ich rozboru a následne dokladovania výsledkov na Okresný
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, tak ako to vyplýva obci za povinnosť
z rozhodnutia o povolení užívania stavby z roku 2014, odkedy si obec túto povinnosť neplnila
a hrozí jej za o finančný postih.
Starosta ďalej informoval občanov, že v súvislosti so zavedením tzv. „Férového
váženia“ komunálneho odpadku, kde každý zaplatí iba za skutočne vyprodukované množstvo
komunálneho odpadu, bude potrebná výmena plechových nádob za plastové, ktoré majú
priestor na umiestnenie čipu. Výmena je potrebná aj z dôvodu, že pracovníkom zberovej
spoločnosti sa ľahšie manipuluje s nádobami na kolieskach. Starosta informoval občanov, že
obec nakupuje nádoby po cca 23 eur, pričom občania si ich na obci zakúpia za 15eur. Starosta
vyzval občanov aby si výmenu nenechávali na poslednú chvíľu, aby si nádoby už postupne
vymieňali, obec už ma na sklade nádoby a v prípade, že bude ich nedostatok ďalšie sa
doobjednajú.
Starosta tak isto informoval občanov o ponuke rezbára a sochára Rastislava Mikloška
na vyrezanie sôch do Betlehema, - 5 kusov polo figúr ( sv. Jozef, Panna Mária, kráľ s myrhou,
kráľ s o zlatom, kráľ s kadidlom -výškovo cca 120-150 cm a dieťatko ktoré by bolo možné
inštalovať počas Vianočných sviatkov pri kostole do budúcna aj v časti Niereše.
K bodu č .17 Diskusia:
V diskusií vystúpil:
p. Kravcová, ktorá sa informovala, či obec nemôže orezať stromy jednak na cintoríne,
jednak v obci na pozemku p. Pankieviča, kde zasahujú do rozhlasového vedenia
Starosta vysvetlil, že s orezávaním stromov je to problematické nakoľko obec nemá
zamestnanca, ktorý by mal nejaký pilčicky kurz a mohol takéto práce prevádzať. Nechať
orezávať stromy niekde z rebríka pracovníkmi VPP, kde by mohlo prísť k úrazu je riziko.
Starosta uviedol, že poskytne motorovú pílu aj ľudí na odpratanie konárov ak sa orezania
stromov vo výške niekto ujme z občanov. Čo sa týka náletových drevín na cintoríne tieto nechá
po opadaní lístia odstrániť občanmi pracujúcimi na VPP.
p. Kožárová sa informovala ako je to s pozemkom, ktorý obec vlastní v časti Niereše
a či by nebolo možné na ňom postaviť materskú škôlku.
Starosta informoval, že spoluvlastník pozemku p. Pankievič , vlastník zomrel v mesiaci
júl a v tomto čase by malo prebiehať dedičské konanie, kde jeho dcéra p. Veselovská sa
vyjadril, že po skončení dedičského konania bude kontaktovať starostu a určite dôjde
k rozdeleniu spoluvlastníckeho podielu. Čo sa týka materskej škôlky starosta vysvetlil, že
stavať škôlku pre momentálne cca 8 detí v časti Niereše by bolo jednak nákladne, nerentabilné
a v druhom rade dotácie na 8 detí by nepokryli náklady na zamestnancov a chod škôlky, toto
všetko by muselo byť dotované z rozpočtu obce. Starosta uviedol, že na MV je podaná žiadosť
o NFP na MŠ v obci Mirkovce v ktorej by mali byť tri triedy s kapacitou každá 25 detí.
p. Straka žiadal riešiť pohyb psov, ktorých ma majiteľ na č.p.12, kde tieto psy sa voľne
pohybujú po záhradách a ohrozujú ľudí.

Starosta uviedol, že vykoná pohovor s majiteľom psov a upozorní ho na VZN o chove
psov, ktoré ma obec prijaté.
K bodu č. 18 Prijaté uznesenia 93-106

Uznesenie č. 93 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.
1.

berie na vedomie
určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová

2.

určenie overovateľov zápisnice : Cyril Cmár
Ľubomír Pancurák
B.
schvaľuje
Program rokovania 5 zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- B e r i e na vedomie
a) Plnenie uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
b) Správu hlavného kontrolóra obce č. 8/2020 z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce Mirkovce za obdobie január až august 2020.

Uznesenie č. 95/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020
B./ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2020

Uznesenie č. 96/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a)
Schvaľuje smernicu obce Mirkovce o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou
hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
b)
Ruší Smernicu o verejnom obstarávaní č. 4/2015 prijatú na OZ dňa 12.12.2014

Uznesenie č. 97/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva z predávajúceho Márius Uhrin, rod. Uhrin, nar.
12.01.1981, bytom Mirkovce 57, 082 06 na kupujúceho Obec Mirkovce, 082 06 Mirkovce č.65,
IČO: 00327484, v podiele 1/1 k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 586, kat. úz.:
Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, a to pozemku CKN s parc. č. 94, o výmere 1.350 m²,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria a stavby so súp. č. 19, postavenej na pozemku CKN
s parc.č. 94, popis stavby: rodinný dom, druh stavby: rodinný dom, ako aj k nehnuteľnosti
zapísanej na LV č. 799, kat. úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, a to pozemku EKN
s parc.č. 12/1, o výmere 25 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, za kúpnu cenu vo
výške 20.250 EUR /slovom: dvadsať tisíc dvestopäťdesiat eur/
- u k l a d á starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti
na LV č. 586, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov a LV č. 799, kat. úz.: Mirkovce,
obec: Mirkovce, okres: Prešov,
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti na LV č.
586, kat. úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov a LV č. 799, kat. úz.: Mirkovce, obec:
Mirkovce, okres: Prešov s predávajúcim Máriusom Uhrinom, rod. Uhrinom.

Uznesenie č. 98/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- ne s ch v a ľ u j e
žiadosť Mileny Slepčikovej bytom Mirkovce 110 o odkúpenie pozemku parcelné číslo KN - C
444/20 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 280 m2, ktorá mala vzniknúť
z pozemku vo vlastníctve obce Mirkovce : KN-E parcelne číslo 444/3, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria evidovanej na LV č. 440, katastrálne územie Mirkovce.

Uznesenie č. 99/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- s c h v a ľ u j e uzatvorenie dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva,
k pozemku EKN s parc. č. 144/861, o výmere 1.327 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaný na LV č. 1141, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, medzi
spoluvlastníkmi Jurko Chomišin (v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom), Iveta
Ivanecká, rod. Bilišňanská, nar. 25.09.1964, bytom Niereše 2, 082 06 Mirkovce a Obec
Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484 tak, že spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka
Jurka Chomišina vo výške ¼ k celku nadobúda za náhradu do svojho výlučného vlastníctva
Iveta Ivanecká, rod. Bilišňanská s tým, že obec Mirkovce predkupné právo vo vzťahu k tomuto
podielu neuplatňuje

- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva,
k pozemku EKN s parc. č. 144/861, zap. na LV č. 1141, kat. úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce,
okres: Prešov.

Uznesenie č.100/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s c h v a ľ u j e uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
k pozemku EKN s parc.č. 144/862, o výmere 1.520 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaný na LV č. 1142, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, medzi
spoluvlastníkmi Jurko Chomišin (v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom), Radoslav
Ivanecký, rod. Ivanecký, nar. 01.09.1984, bytom Niereše 2, 082 06 Mirkovce a Obec Mirkovce,
082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484 tak, že spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Jurka
Chomišina vo výške ¼ k celku nadobúda za náhradu do svojho výlučného vlastníctva Radoslav
Ivanecký, rod. Ivanecký s tým, že obec Mirkovce predkupné právo vo vzťahu k tomuto odielu
neuplatňuje
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva,
k pozemku EKN s parc.č. 144/862, zap. na LV č. 1142, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce,
okres: Prešov.

Uznesenie č. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
10, § 15, § zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 35.500 €
na spolufinancovanie stavby „Prístavba šatní a sociálnych zariadení k požiarnej zbrojnici“.

Uznesenie č. 102/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
10, § 15, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 20.250 €
na kúpu nehnuteľnosti č. p. 19 rodinný dom s pozemkom.

Uznesenie č. 103/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva z predávajúceho Milan Lazor, rod. Lazor, nar.
25.06.1958, bytom Mirkovce 20, 082 06 na kupujúceho Obec Mirkovce, 082 06 Mirkovce č.
65, IČO: 00327484, v podiele 1/1 k celku k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 797, kat.úz.:
Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov ako pozemok EKN s parc.č. 10/2, o výmere 106 m²,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, za kúpnu cenu vo výške 1 EUR
- u k l a d á starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti
na LV č. 797, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti na LV
č. 797, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov s predávajúcim Milanom Lazorom,
rod. Lazorom.

Uznesenie č. 104/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP a jej spolufinancovanie Názov projektu:
„Vodozádržné opatrenia obce Mirkovce“ Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP
predložená: OPKZP-PO2-SC211-2020-62.

Uznesenie č. 105/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020: Kód výzvy: č.:
11378/2020-4210-52028 Názov projektu: Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej
stanice Mirkovce. Schválená výška spolufinancovania projektu je 250,-€, t.j. 5% oprávnených
nákladov z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice.

Uznesenie č. 106/2020
s c h v a ľ u j e žiadosť riaditeľky MŠ v Brestove o poskytnutie finančného príspevku na nákup
učebných pomôcok pre MŠ Brestov vo výške 800 eur.
19. Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, zvlášť občanom z časti Niereše, ktorí sa skoro pravidelne zúčastňujú na
zasadnutiach a v čase o 19.25 ukončil 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Mirkovciach dňa 25.09.2020
Overovatelia zápisnice:

Cyril Cmár
Ľubomír Pancurák
Zapísal : Mgr. Martina Piskurová .............................
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