Zápisnica
Zo 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 09.04.2021 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,
Poslanci OZ ospravedlnení: Milan Lazor
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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok 2020.
6. Následná finančná kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach
v roku 2020.
7. Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
december 2020.
8. Správa z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020.
9. Správa z vykonanej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2020.
10. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 7, 8 – predkladá starosta
11. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku – predkladá starosta
12. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mirkovce
– predkladá starosta
13. Návrh na podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného pre projekt „Výdajné
miesto pitnej vody - Rómska osada v obci Mirkovce“, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1–
predkladá starosta
14. Návrh na zahájenie prác na procese prípravy zmien Územného plánu obce Mirkovce v
rozsahu zmien a doplnkov podľa požiadaviek občanov. – predkladá starosta
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Niereše – predkladá starosta
16. Žiadosť o výmenu domovej čističky odpadových vôd – predkladá starosta
17. Návrhy, informácie poslancov, starostu
18. Diskusia - ostatné
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. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: František Engeľ
Cyril Cmár
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie za overovateľov a zapisovateľa:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

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 program:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 4
Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
Na OZ dňa 04.12.2020 bolo prijatých 14 uznesení od č. 107-118
Všetky uznesenia Obecného zastupiteľstva boli splnené

Návrh na uznesenie č. 119/2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
Cyril Cmár

3. správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za uznesenie:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 5-9. Správy hlavného kontrolóra obce Mirkovce:
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi
obce Mirkovce a požiadal ho o odprezentovanie správ v zmysle programu.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok 2020
Následná

finančná

kontrola

pokladničných

operácií

zabezpečovaných

OcÚ

v Mirkovciach v roku 2020
Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie
január až december 2020
Správa z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020.
Správa z vykonanej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2020
Všetky správy hlavného kontrolóra tvoria prílohu tejto zápisnice a sú zverejnené na
internetovej stránke obce Mirkovce.

Návrh na uznesenie č. 120/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
A./ B e r i e na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok 2020
Správu z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ
v Mirkovciach v roku 2020
Správu z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
december 2020

Správu z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020.
Správu z vykonanej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2020
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č 10. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 7, 8.
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 7 a číslo 8. Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu v príjmovej časti
boli dotácie zo štátneho rozpočtu jednak na voľby, dotácie za testovanie v roku 2020 dotácie
na stravu pre ZŠ, dotácie UPSVaR, dotácie na sčítanie domov a bytov, vynos z daní, prijmi za
vyseparovaný železný odpad a iné, ktoré bolo treba zahrnúť do rozpočtu. viď príloha príjmové
položky k 30.12.2020
Vo výdavkovej časti sa jednalo o výdavky jednak v súvislosti s testovaní na Covid 19,
ktoré zabezpečovala obec, výdavky na sčítanie bytov a domov, výdavky za všeobecný materiál,
rôzne poistenia, odmeny dobrovoľníkom na za testovanie. viď. príloha výdavkové položky
k 30.12.2020.
Podrobný rozpis položiek príjmov a výdavkov tvorí prílohu tejto zápisnice.

Návrh na uznesenie č.121/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7 a č. 8.
Hlasovanie za uznesenie:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č 11 . Návrh na zmenu rokovacieho poriadku

Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil poslancov a občanov s návrhom na zmenu
rokovacieho poriadku Obce Mirkovce, kde do čl. 8 „Technicko-organizačné zabezpečenia
rokovania zastupiteľstva“ navrhol doplniť bod 5 v znení: Rokovanie obecného zastupiteľstva
môže byť na základe predchádzajúceho rozhodnutia obecného zastupiteľstva sprístupnené
verejnosti v reálnom čase prostredníctvom priameho verejného prenosu na oficiálnych
stránkach obce alebo na inej webovej stránke odsúhlasenej obecným zastupiteľstvom.
Technické podmienky verejného prenosu zabezpečí obecný úrad alebo ním poverený poslanec
obecného zastupiteľstva. Požiadavku na vykonanie priameho verejného prenosu z rokovania
obecného zastupiteľstva je nutné oznámiť písomne obecnému úradu najmenej 10 dní pred
konaním rokovania obecného zastupiteľstva. Verejný prenos je možný len za predpokladu jeho
predchádzajúceho schválenia obecným zastupiteľstvom pred začatím verejného prenosu.
Dôvodom zmeny rokovacieho poriadku je doplnenie ustanovení o vyhotovovaní
zvukového alebo obrazovo - zvukového záznamu zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
sprostredkovaného v reálnom čase, tak aby tieto záznamy mohli byť sprístupnené verejnosti len
na oficiálnych stránkach obce alebo inej webovej stránke odsúhlasenej obecným
zastupiteľstvom.
Poslanci o návrhu rokovali, následne dal starosta hlasovať, kto je za doplnenie bodu 5
do čl. č.8 rokovacieho poriadku.
Hlasovanie za návrh:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č.122/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku obce Mirkovce, dňom účinnosti tohto
rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadkoch obce Mirkovce schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 15.02.2019 uznesením číslo 15/2019
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 12 . Návrh na schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Mirkovce.

Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s Programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mirkovce na roky 2021 – 2025.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný
strednodobý programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je
vypracovaný na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v
znení neskorších predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií
schválenou uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými
dokumentmi.
Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na
území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti
a efektivity pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov.
Vzhľadom k tomu, že predchádzajúcemu PHRSR vypracovanému na roky 2016-2020
skončila platnosť k 01.01.2021 bolo potrebné vypracovať a schváliť nový PHRSR obce
Mirkovce na roky 2021-2025.
Poslanci o návrhu rokovali, následne dal starosta hlasovať, kto je za schválenie
predloženého PHRSR.
Hlasovanie za návrh:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 123 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
schvaľuje Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mirkovce na
roky 2021 – 2025
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 13 . Návrh na podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného pre projekt
„Výdajné miesto pitnej vody - Rómska osada v obci Mirkovce“, kód výzvy OPLZ-PO6SC611-2020-1
Starosta obce Mgr. Marián Engel informoval občanov a poslancov, že Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu
Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný

finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných
rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1. V mesiaci február 2021 bolo
otvorené 5 hodnotiace kolo výzvy s uzávierkou 19.04.2021. Vzhľadom k tomu, že dlhodobo je
problém s pitnou vodou v rómskej osade, kde iba niekoľko domácnosti má vodovodnú prípojku
a väčšina obyvateľov je odkázaná kupovať si pitnú vodu od tých korí majú prípojku je
nutnosťou riešiť túto situáciu. Vzhľadom k tomu, že výzva obsahovala aj možnosť výstavby
výdajne pitnej vody, kde odber pitnej vody bude možný na základe zakúpeného kreditu obec
sa zapojila do výzvy, kde na realizáciu výdajne pitnej vody môže získať až 95 % finančných
prostriedkov, obec prispeje zo svojho rozpočtu 5% + neoprávnené výdavky ktoré môžu
v priebehu výstavby vzniknúť.
Poslanci o návrhu rokovali, následne dal starosta hlasovať, kto je za to aby obec podala
žiadosť o NFP s 5% spolufinancovaním a prípadným financovaní nevyhnutných výdavkov.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č.124 /2021
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 „Výdajné
miesto pitnej vody - Rómska osada v obci Mirkovce“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC6112020-1, 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.
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:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č.14 Návrh na zahájenie prác na procese prípravy zmien Územného plánu obce
Mirkovce v rozsahu zmien a doplnkov podľa požiadaviek občanov

Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s písomnými ako aj ústnymi
žiadosťami obyvateľov obce Mirkovce a časti Niereše so žiadosťami o zmenu funkčných plôch
v územnom pláne obce Mirkovce, čo je vlastne otvorenie - zmena územného plánu obce
a zapracovanie doplnkov. Územný plán obce Mirkovce bol spracovaný a schválený na prelome
rokov 2014-2015, od uvedenej doby nebol zmenený. Obec je povinná raz za 4 roky preskúmať
aktuálnosť územného plánu, kde sa zisťuje, či nastavená regulácia vyhovuje potrebám obce,
stavu vývoja spoločnosti a stratégii rozvoja obce. Výsledkom preskúmania by malo byť
stanovisko, kde sa určí, či územný plán vyhovuje bezo zmien, pristupuje sa ku zmenám a
doplnkom alebo k novému územnému plánu. Starosta informoval, že v časti Niereše je záujem
občanov o IBV rodinných domov, avšak pozemky na ktorých by výstavba mala prebehnúť nie
sú v súčasnom územnom pláne určené na výstavbu rodinných domov, preto nie je možné získať
stavebné povolenie. Starosta informoval poslancov a občanov, že doplnky územného plánu je
proces min. na jeden rok s tým, že bude pozostávať z niekoľkých etáp.
O návrhu poslanci rokovali, následne dal starosta hlasovať, kto je za aby sa zahájili prác
na procese prípravy zmien UPO Mirkovce.
Hlasovanie za návrh:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 125/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
schvaľuje otvorenie Územného plánu obce Mirkovce a zahájenie prác na procese
prípravy jeho zmien v rozsahu zmien a doplnkov podľa požiadaviek občanov.
Hlasovanie za uznesenie:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Niereše
Starosta obce informoval občanov o žiadosti manželov Homišinových o odkúpenie
časti, resp. podielu na pozemkoch v spoluvlastníctve s obcou Mirkovce, jedná sa o pozemky
v katastri obce Mirkovce – časť Niereše, zapísané na LV 381 a to pozemok KN-C 300 a KNC 301. Pozemok KN-C 300 je o celkovej výmere 2754 m2 z čoho 2/6 podiel obce činí 918 m2
a pozemok KN-C 301 o celkovej výmere 214 m2 z čoho 2/6 podiel obce činí 71,3m2 .
Vzhľadom k tomu, že manželia Homišinovi boli osobne prítomní na zasadnutí OZ a požiadali

o možnosť vystúpiť na zastupiteľstve a oboznámiť poslancov s dôvodmi ich žiadosti, starosta
im udelil slovo. Po odprezentovaní dôvodov ich žiadosti kde ozrejmili ako rodina Homišinova
nadobudla pozemky aj ako ich získala ČSR a neskôr obec Mirkovce k veci vystúpil starosta,
ktorý reagoval na argumenty manželov Homišinových a uviedol dôvody pre ktoré by obec
nemala predmetný podiel na pozemkoch odpredať. Tak manželia Homišinovi, ako aj starosta
sa zhodli na tom, že v danom prípade by sa jednalo odpredaj podielov z dôvodnou hodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písme/ zák. č. 138/1991 Zb. Kde sa jedná o predaj , resp.
proces dvojstupňový. Najprv obecné zastupiteľstvo schváli zámer predaja spolu s odôvodnením
dôvodov hodných osobitného zreteľa a až po zverejnení tohto zámeru najneskôr na 15 deň môže
zastupiteľstvo schváliť samotný predaj a prevod, čiže na ďalšom zastupiteľstve.
Po tomto upresnení dal starosta o návrhu hlasovať v znení: kto je za to, aby bol
pripravený zámer na predaj podielov na predmetných parcelách z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v prospech žiadateľov manželov Homišinových.
Hlasovanie za návrh:
Za:
0
Proti :

6

Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0

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

Návrh na uznesenie č.126 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A/ neschvaľuje zámer na odpredaj a odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-C
300 a KN-C 301 zapísaného na LV 381 v katastrálnom území obce Mirkovce v prospech
žiadateľov Prof. Ing. Jaroslav Homišin, CsC., a PhDr. Mária Homišinová, PhD, bytom Košice,
Adlerová č. 23.
B/ poveruje starostu na vysporiadanie spoluvlastníckych podielov na parcele KN-C 300 a KNC 301 v katastrálnom území obce Mirkovce zapísaných na liste vlastníctva LV 381 rozdelením
podielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 16. Žiadosť o výmenu domovej čističky odpadových vôd.

Starosta obce informoval občanov o požiadavke Imricha Daňka na výmenu domovej
čističky odpadových vôd, ktorú ma umiestnenú na svojom pozemku a ktorú využíva spoločne
s rodinou Baranovou. O výmenu čističky žiada z dôvodu, že čistička je nefunkčná, často
dochádza k upchávaniu jednotlivých komôr, z čističky je potrebné ručne manuálne odstraňovať
husté segmenty. Starosta informoval poslancov, že aj ďalší obyvatelia sa sťažujú na
nefunkčnosť domových čističiek odpadových vôd. (p. Gibeľ, p. Lazor, p. Piskura). Starosta
informoval poslancov a občanov, že už konzultoval výmenu čistiarni odpadových vôd
s miestne príslušných organov štátnej sprava a to Okresným úradom Prešov, odborom
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, kde podľa ich vyjadrenia pri samotnej výmene domovej čističky nie je potrebné
nové povolenie na užívanie stavby postačuje iba oznámenie o výmene domovej čistiarne
odpadových vôd v ktorom sa uvedie typ novej čistiarne a ďalšie požadované parametre
samozrejme za predpokladu, že čistiareň bude navrhnutá na potrebný počet osôb, to znamená,
že nebude poddimenzovaná. V tejto veci bude treba kontaktovať výrobcu, ktorého vyberie obec
ako dodávateľa nových ČOV, aby navrhol typ čistiarne tak aby spĺňala podmienky stanovené
rozhodnutí o povolení stavby.
O návrhu poslanci rokovali, následne dal starosta hlasovať, kto je za to aby sa postupne
menili nevyhovujúce DČOV za určených podmienok.
Hlasovanie za návrh:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 127/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
Súhlasí s postupným nákupom nových čistiarni odpadových vôd za podmienok
dodržania všetkých predpisov a noriem vzťahujúcich sa na používanie domových čistiarni
odpadových vôd a za predpokladu, že náklady na odstránenie starej čistiarne odpadových vôd
a osadenie novej čistiarne odpadových vôd si budú hradiť užívatelia.
Hlasovanie za uznesenie:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č .17. Návrhy, informácie poslancov, starostu.
K bodu vystúpil starosta, kde informoval poslancov, že v deň konania OZ bol
telefonicky požiadaný p. Šichulom, o prekladku optického kábla ktorý je ku kamerovému

systému a prekládku kábla obecného rozhlasu, ktoré križujú jeho pozemok z dôvodu, že na
pozemku chce rezať stromy a je tu riziko, že tieto popadajú na vedenie. Starosta informoval
občanov, že niekedy v mesiacu december došlo vplyvom snehu a vetra k zlomeniu jedného zo
stromov na pozemku p. Šikulu, ktorý spadol na tieto vedenia a došlo k pretrhnutiu vedenia
miestneho rozhlasu, ktoré po tomto bolo preložené. Čo sa týka preklady optického kábla ku
kamerám táto prekládka je možná, už predbežne bolo rokovanie s fy. ktorá v obci vykonáva
servis kamerového systém, kde podľa ich vyjadrenia prekládka je zrealizovateľná ale za
vhodných poveternostných podmienok. Poslanci s prekládkou súhlasili, starosta ich však
informoval, že bude potrebné prijať k danej položke rozpočtové opatrenie nakoľko v rozpočte
sa s takým výdavkom nepočítalo a prostriedky, ktoré boli v rozpočte na kamerový systém už
boli vyčerpané rozšírením kamerového systému a doplnením kamier v mesiaci január 2021 o
kameru snímajúcu kaplnku sv. Jana Nepomuckého a kameu snímajúcu novovybudovaný
altánok a verejné priestranstvo v smere na obec Brestov, kde dochádzalo vyhadzovaniu odpadu
občanmi obce Mirkovce, ako aj inými osobami, ktoré prechádzali popri uvedenom mieste.
Starosta ďalej informoval poslancov o ústnej žiadosti p. Jana Uhrina, ktorý požiadal
o vysporiadanie, resp. dokončenie zámeny pozemku ešte z čias, kedy bol starostom /predsedom
MNV/ p. Ilenin, kde došlo k ústnej dohode o zámene kedy p. Uhrin odstúpil časť pozemku zo
svojej záhrady a posunul novo budované oplotenie, aby bolo možné do budúcna regulovať
potok, pripadne rozšíriť cestu. Jedna sa o parcelu KN-C 204. Podľa vyjadrenia p. Uhrina
dohoda bola taká, že obec mu za tuto časť parcely dá parcelu KN-C 205 o výmere 52 m2, ktorá
susedí s jeho parcelou KN-C 204. O zrealizovanie tejto dohody žiada z dôvodu, že si chce
pozemok oplotiť a nevie, či si tuto časť môže pripojiť k jeho parcele KN-C 204.
Poslanci o jeho žiadosti rokovali s tým, že touto jeho žiadosťou sa budú zaoberať až na
ďalšom zasadnutí OZ, nakoľko jeho žiadosť bola adresovaná iba ústne v deň konania OZ a je
potrebné zistiť možnosti.
Starosta ďalej informoval občanov a poslancov o úspore na vývoze komunálneho
odpadku v súvislosti so zmenou vývoznej spoločnosti a nahradením veľkokapacitných
kontajnerov a zavedením tzv. férového váženia- zaplatíš iba toľko koľko vyprodukuješ.
Starosta informoval poslancov, že keď v roku 2019 obec doplácala za vývoz vyprodukovaného
komunálneho odpad 18 997,14 eur za rok 2020 to bolo iba 3.467,42 eur. Obec ušetrila za jeden
rok 15 529,72 €
Rok 2019 – vydaj 23.214,78
príjem 4061,64 + 156 želez.odpad
rozdiel. 18,997,14
Rok 2020 - vydaj 11,975,02
príjem 8112,00 + 395,60 žel.odpad
rozdiel. 3467,42
benefit oproti roku 2019: 15 529,72 €
Starosta ďalej v súvislosti s povinnou predškolskou prípravou päťročných detí od
01.09.2021 informoval poslancov a občanov o žiadosti obce Mirkovce adresovanej na
Ministerstvo školstva o zriadenie MŠ v obci Mirkovce a jej zaradenie do siete predškolských
zariadení s dočasným riešením materskej školy v budove ZŠ č.p.16, kde pre tento účel budú
vyčlenené priestory.
Starosta ďalej informoval poslancov a občanov o rozpracovaných projektoch.

- Materská škôlka – prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa bude zaslané na kontrolu
na MV po úspešnej kontrole - realizácia.
- Cesta a chodník k rómskej osade - prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa bude
zaslané na kontrolu na MV po úspešnej kontrole - realizácia.
- Príprava projektu ČOV - Dlhé brehy – financie z Environmentálneho fondu, schválené
územné rozhodnutie , pripráva projektu pre stavebné povolenie – podanie žiadosti o NFP
- Príprava projektu odvádzanie zrážkových vôd – Dlhé brehy - financie
z Environmentálneho fondu, - podaná žiadosť o stavebné povolenie – podanie žiadosti o NFP
Starosta ďalej informoval občanov o aktivitách od začiatku roka 2021
- výmena strechy na ŽS č.p. 16
- výrub starých stromov na cintoríne Mirkovce
- osadenie tabúľ s informovanosťou o kamerovom systéme v zmysle zákona
- vyčistenie pozemkov od náletových drevín, cesta v smere na Prešov, starý cintorín, cesta
k lesu,
Starosta ďalej informoval o ďalších aktivitách obce na rok 2021 realizovaných
obcou aj za účasti občanov zamestnaných na verejnoprospešných prácach.
dokončenie prístavby Požiarnej zbrojnice,
dokončenie altánku – verejného priestranstva pri kaplnke
dokončenie futbalového ihriska osadením zábran proti prekopnutiu lopty na cintorín, realizácia
prístreška na ihrisku,
zasypanie rigola križovatka na Brestov- Š. Bohdanovce,
zabezpečenie a inštalácia inf. tabúľ cintorín, Dom smútku
vybudovanie nástupišťa horná zástavka SAD,
začatie rekonštrukcie na zakúpenom RD – denný stacionár pre dôchodcov
riešenie výmeny zábradlia popri potoku.
riešenie opravy premostenia potoka za OcU, tak aby ho mohli využívať aj imobilné osoby
K bodu č .18. Diskusia - ostatné
V diskusií vystúpil:
p. Uhrin, ktorý rozviedol a upresnil ako to bolo s časťou pozemku, ktorý na základe
dohody s p. Ileninom mal vymeniť, čo sa do dnes nestalo.
K bodu č 19. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 119/2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
B.
berie na vedomie
4. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
5. určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
Cyril Cmár

6. správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 120/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
A./ B e r i e na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok 2020
Správu z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ
v Mirkovciach v roku 2020
Správu z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
december 2020
Správu z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020.
Správu z vykonanej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2020

Uznesenie č.121/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7 a č. 8.

Uznesenie č.122/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku obce Mirkovce, dňom účinnosti tohto
rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadkoch obce Mirkovce schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 15.02.2019 uznesením číslo 15/2019

Uznesenie č. 123 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
schvaľuje Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mirkovce na
roky 2021 – 2025.

Uznesenie č.124 /2021
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
„Výdajné miesto pitnej vody - Rómska osada v obci Mirkovce“, kód výzvy: OPLZPO6-SC611-2020-1, 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.
C.
súhlasí
so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Uznesenie č. 125/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
schvaľuje otvorenie Územného plánu obce Mirkovce a zahájenie prác na procese
prípravy jeho zmien v rozsahu zmien a doplnkov podľa požiadaviek občanov.

Uznesenie č.126 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A/ neschvaľuje zámer na odpredaj a odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-C
300 a KN-C 301 zapísaného na LV 381 v katastrálnom území obce Mirkovce v prospech
žiadateľov Prof. Ing Jaroslav Homišin, CsC., a PhDr. Mária Homišinová, PhD, bytom Košice,
Adlerová č. 23.
B/ poveruje starostu na vysporiadanie spoluvlastníckych podielov na parcele KN-C 300 a KNC 301 v katastrálnom území obce Mirkovce zapísaných na liste vlastníctva LV 381 rozdelením
podielového spoluvlastníctva.

Uznesenie č. 127/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
Súhlasí s postupným nákupom nových čistiarni odpadových vôd za podmienok
dodržania všetkých predpisov a noriem vzťahujúcich sa na používanie domových čistiarni
odpadových vôd a za predpokladu, že náklady na odstránenie starej čistiarne odpadových vôd
a osadenie novej čistiarne odpadových vôd si budú hradiť užívatelia.
K bodu č. 20. – Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, za príspevky do diskusie a za záujem občanov obce o veci verejné.
V Mirkovciach dňa 15.04.2021
Overovatelia zápisnice:

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

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

