OBEC MIRKOVCE, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
Zápisnica
Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 15.2.2019 na
Obecnom úrade v Mirkovciach

Účasť na zasadnutí – poslanci OZ :
prítomní - (6) – Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár, Adriana Engeľová, Ján
Sýkora, František Balog
neprítomní – (1) – Milan Lazor –ospravedlnený z dôvodu pracovných povinnosti.
K bodu č. 1. – Otvorenie zasadnutia.
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: Cyril Cmár
Ján Sýkora
Zapisovateľ: Mgr. Marián Engel
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 3. – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta predložil poslancom program schôdze a požiadal o jeho doplnenie o bod 16a
Žiadosť vlastníkov združených stavebných parciel o spolufinancovanie rozšírenia miestneho
vodovodu.
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 4. – Kontrola plnenia uznesení prijatých na 1. ustanovujúcom zasadnuté OZ dňa
7.12.2019
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Uznesenie č. 1-10 – úloha splnená
K bodu č. 5. Správa obecného kontrolóra
Správy prečítal kontrolór obce doc.Ing. Ľuboslav Straka PhD – viď. Príloha
Správa č.01/2019 – o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok
2018
Správa z vykonanej kontroly č.02/2019 – kontrola plnenia uznesení schválených OZ
Mirkovce v roku 2018.
Následná finančná kontrola č.03/2019- pokladničných operácií zabezpečovaných OcU
v Mirkovciach v roku 2018.
Správa č. 04/2019 z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcU Mirkovce k
31.12.2018
Správa z následnej finančnej kontroly č. 5/2019 – kontrola plnenia príjmov
a výdavkov za obdobie január až december 2018
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 11/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce berie na vedomie
Súhrnu správu obecného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018,
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 6. VZN č.1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Mirkovce
Starosta stručne informoval občanov, že obec Mirkovce v rokoch 2016, 2017 a 2018
bol novelizovaný zákon o odpadoch č. 79/2015 pričom obec nemala prijaté VZN, ktoré by
bolo v súlade s novelizovaným zákonom, preto je potrebné prijať nové VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 03.01.2019 t.j. viac ako 15 dni pred
schválením obecným zastupiteľstvom.
Týmto VZN sa zároveň zruší VZN 2/2015 z 13.03.2015
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 12/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
VZN č.1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Mirkovce.
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 7. VZN č.2/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
Mirkovce
Starosta informoval poslancov a občanov, že 1.9.2018 vstúpila do platnosti novela
zákona č.184/2018 Z.z., ktorá mení zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
Uvedená novela upravuje a stanovuje povinnosti pre obce, ako aj pre fyzické osoby-občanov,
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ktorí chovajú hospodárske zvieratá alebo psy. Zmeny sa týkajú hlavne súčinnosti pri likvidácií
odpadov živočíšneho pôvodu a ich nakladania, povinnosti pri domácich zabíjačkách,
identifikácii psov, odchyte túlavých zvierat, vydávania záväzných posudkov pri územnom,
stavebnom a kolaudačnom konaní stavieb, týkajúcich sa chovov hospodárskych zvierat,
potravinárskych prevádzok a pod.
V súlade s ust. § 53 ods. 2 cit. zákona a § 6 zákona o obecnom zriadení , obec môže
ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a
držanie zvierat v obci.“. U čelom všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podmienky
chovu a držania zvierat na území obce, vymedziť práva a povinnosti chovateľov zabezpečiť
čistotu a bezpečnosť v obci.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 13/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
VZN č.2/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chove na území obce Mirkovce
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 8: Návrh na schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčných ihrísk.
Starosta informoval prítomných, že je potrebné stanoviť práva a povinnosti osôb
zdržiavajúcich sa na multifunkčných ihriskách tak aby boli v súlade so zákonom č. 355/2007
Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia ako aj v súlade s vyhláškou č. 525/2007
Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovné-športové zariadenia, ako aj
s požiadavkami občanov ktorí majú rodinné domy v blízkosti multifunkčných ihrísk.
Je potrebné stanoviť dobu prevádzky multifunkčných ihrísk ako aj podmienky používania
multifunkčných ihrísk.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 14/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok multifunkčných ihrísk.
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 9: Návrh na schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce
Mirkovce
Starosta informoval prítomných, že doterajší rokovací poriadok, ktorý bol prijatý
v roku 2014 už nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení ako aj ďalšími právnymi
predpismi, preto je potrebné prijať nový rokovací poriadok.
Obecné zastupiteľstvo vychádza pri úprave svojich zasadnutí z ustanovení zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a z ostatných
právnych
predpisov
vzťahujúcich
sa
na
činnosť
miestnej
samosprávy.
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce upravuje pravidlá o rokovaní
zastupiteľstva, o príprave materiálov a podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a
prijímania všeobecne záväzných nariadení, spôsobe kontroly plnenia uznesení a
zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.
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Týmto rokovacím poriadkom sa ruší rokovací poriadok OZ, ktorý bol schválený dňa
12.12.2014.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 15/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 10. Návrh na schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
Starosta informoval prítomných, že z dôvodu, aby sa vyšlo v ústrety občanom, ktorí
chcú podávať návrhy a žiadosti, ktoré je potrebné prerokovať obecným zastupiteľstvom je
potrebné aby bol schválený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu
alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v
prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 16/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce na rok 2019
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 11: Návrh na schválenie smernice o poskytovaní niektorých služieb obcou
Mirkovce a krátkodobého nájmu majetku obce Mirkovce
Starosta obce informoval, že v súlade s ust. § 4 ods.3 a §11 ods.4 zákona NR SR č.
369/1990 NR SR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom obce je oprávnená vydať smernicu ktorá upravuje podmienky,
spôsob a finančné vyrovnanie za prenájom priestorov KD na usporiadanie tanečných zábav,
diskoték, osláv, pohrebných hostín, predajných akcií, kultúrno-spoločenských akcií vo
verejnom a osobnom záujme ako aj podmienky prenájmu hnuteľného majetku obce.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 17/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Smernicu o poskytovaní niektorých služieb obcou Mirkovce a krátkodobého nájmu
majetku obce Mirkovce.
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec
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K bodu č. 12: Návrh na schválenie podania žiadosti v rámci výzvy podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevkov na
zriadenie WiFi zón na verejných priestranstvách v obciach a mestách.
Starosta informoval prítomných o možnosti zapojiť a do projektu podpredsedu vlády
pre investície a informatizáciu na základe ktorého by bolo možné získať príspevok 80% na
vybudovanie bezplatných WiFi zón v obci Mirkovce.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 18/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zriadenie WiFi zón v obci
Mirkovce, realizovaného v rámci výzvy podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške maximálne 750€ (rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci)
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 13: Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektu Prevencia kriminality pre rok 2019
Starosta informoval prítomných o možnosti získania nenávratného finančného
príspevku na dobudovanie kamerového systému v obci Mirkovce v rámci projekt Prevencia
kriminality pre rok 2019.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 19/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt
Prevencia kriminality pre rok 2019.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške maximálne 20% z celkových nákladov (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci)
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 14: Schválenie finančného plánu investičných akcií obce Mirkovce na roky 20192022
Starosta informoval občanov, že v záujme rozvoja obce bol vypracovaný finančný
plán investičných akcií na roky 2019-2022. Tento finančný plán vychádza zo skutočných
potrieb a finančných možnosti rozpočtu obce Mirkovce. V tomto pláne nie sú obsiahnuté
finančné zdroje, ktoré obec môže získať z dotácií štátu alebo zo zdrojov Európskej únie.
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Predkladaný finančný plán ma byť po jeho schválení súhlasom obecného
zastupiteľstva začať prípravu, projektovanie, verejné obstarávania, stavebné povolenia,
nákupy materiálov ako aj samotnú realizáciu stavieb, čo zjednoduší organizáciu práce na
obecnom úrade.
Pri realizácií uvedených kapitálových výdavkov ide v prvom rade zabezpečiť rozvoj
obce v súlade s potrebami a požiadavkami občanov obce.
Okrem týchto investičných akcií obec potrebuje riešiť aj ďalšie ( cesta k novostavbám
v časti Niereše, cesty k budúcim možným stavebným parcelám v obci Mirkovce, kanalizácia
v rómskej osade, Komunitné centrum, verejné priestranstvo, dobudovanie chodníkov. Na tieto
investície zatiaľ obec nemá vhodné pozemky, alebo ide o finančné náročné investície, ktoré
bez dotácií od štátu alebo finančných prostriedkov EU nebude možné v dohľadnej dobe
realizovať.
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.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 20/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Finančný plán investičných akcií obce Mirkovce na roky 2019-2022
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 15 : Delegovanie poslanca za zriaďovateľa do Rady školy ZŠ Mirkovce
Starosta informoval poslancov, že obec Mirkovce je v zmysle § 25 ods.5 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení povinná delegovať svojich zástupcov do samosprávnych
orgánov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Vzhľadom k tomu, že
delegovanému zástupcovi zriaďovateľa – poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
pri Základnej škole Mirkovce č. 16, 37 členstvo zaniklo nezvolením za poslanca
v komunálnych voľbách je potrebné delegovať nového zástupcu za zriaďovateľa do
samosprávneho orgánu Základnej školy. Starosta navrhol na uvoľnené miesto delegovať
poslankyňu Andreu Engeľovú.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 21/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
1. Berie na vedomie informáciu o skončení členstva zástupcu zriaďovateľa
delegovaného poslanca Obecného zastupiteľstva Mirkovce z dôvodu skončenia
mandátu poslanca obce Mirkovce.
2. Deleguje zástupcu zriaďovateľa do samosprávnych orgánov ZŠ Mirkovce poslanca
obecného zastupiteľstva obce Mirkovce Andreu Engeľovú.
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec
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K bodu č. 16 : Schválenie fondu starostu
Starosta informoval poslancov a občanov o potrebe schválenia fondu pre starostu obce
z dôvodu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s reprezentáciou obce, pričom navrhol
finančnú čiastku 700€ na kalendárny rok, tak ako to bolo doteraz.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 22/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Starostovi obce Mirkovce ročný limit na reprezentáciu obce vo výške 700€
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 16a : Žiadosť vlastníkov združených stavebných parciel o spolufinancovanie
rozšírenia miestneho vodovodu.
Starosta prečítal prítomným žiadosť vlastníkov stavebných pozemkov v obci Mirkovce
o zafinancovanie rozšírenia miestneho vodovodu k novo vzniknutým stavebný parcelám
v katastri obce Mirkovce.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 23/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce schvaľuje
Financovanie rozšírenia miestneho vodovodu k novovzniknutým stavebným parcelám KN –E
449/2, 445/20, 445/21, 445/22, 445/23, 445/24, 445/19, nachádzajúcich sa v katastri obce
Mirkovce do výšky 3.000€
Hlasovanie: „ZA“ - 6 poslancov, „PROTI“ – žiaden poslanec, „ZDRŽAL SA“ – žiaden poslanec

K bodu č. 17 : Návrhy, informácie poslancov a starostu
K tomuto bodu nevystúpil nikto.
K bodu č. 18: Diskusia
V diskusií vystúpil:
p. Balint Miroslav- upozornil, že zasadnutie obecného zastupiteľstva nebolo
zverejnené v obecnom rozhlase tri dni pred jeho konaním a taktiež, že nebolo zverejnené na
obecnej tabuli pri budove OcU iba na webovom sídle obce. Taktiež upozornil, že nebol
zverejnený plat starostu v presnej výške v eurách.
Starosta informoval, že z dôvodu nejednotnosti názorov kedy bol oznam o konaní
zastupiteľstva vyhlásený, zisti skutočnosti a bude p. Balinta dodatočne informovať. Čo sa týka
nezverejnenia programu zasadnutia na obecnej tabuli pri OcU k tomu uviedol, že je pravdou,
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že tento oznam tam nebol uverejnený k čomu došlo neúmyselne z dôvodu plnenia si ostatných
povinnosti starostu. Starosta skonštatoval, že ak napriek tomu, že program nebol zverejnený
na úradnej tabuli je zrejme, že občania obce Mirkovce mali vedomosť o čase a mieste konania
OZ nakoľko už po druhýkrát sa na zasadnutí zúčastnilo toľko občanov ako možno nikdy
v minulosti.
Čo sa týka nezverejnenie platu starostu vo finančnom vyjadrení starosta dodatočne upresnil,
že účinnosťou novely zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest platnou už od 01.01.2016 bol z ustanovenia § 4 vypustený
ods. 9, ktorý určoval povinnosť v zápisnici zo zasadnutia OZ uviesť plat starostu v presnej
výške stanovenej v eurách. Na slávnostnom 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
7.12.2018 aj napriek tomu, že to zákon nevyžadoval starosta obce zverejnil plat starostu
vyjadrený v eurách a to 2.089,80 euro brutto, jedná a o základný tabuľkový plat.
p. Straka Milan – žiadal aby už konečne bola riešená aj roky neriešenia problematika
priepustu v hornej časti obce, kde by sa voda stekajúca z polí odviedla popod cestu do
miestneho potoka.
Starosta informoval, že v krátkom čase osloví projektanta, ktorý by posúdi možnosť
priepustu popod cestu a následne vybudovania kanála až do miestneho potoka, pripadne iného
riešenia, ktoré by zamedzilo zatápaniu súkromného majetku občanom počas búrok.
p. Korupecká Zuzana - sa informovala, či by nebolo možné osadiť autobusovú
zastávku oproti už existujúcej zastávke v časti Niereše na druhej strane cesty, nakoľko počas
nepriaznivého počasia sa nie je kde uchýliť.
Starosta informoval, že bude zisťovať najlepšie riešenie, nakoľko presklene
autobusové čakárne, ktoré sú osadzované pri cestách mimo obcí sú často poškodzované
jednak vandalizmom, jednak počas zimnej údržby dochádza k ich rozbitiu od posypových
mechanizmov.
p. Engeľova Miroslava- sa informovala, či kamerový systém bude rozšírený aj
v dolnej časti obce a taktiež žiadala z hľadiska bezpečnosti chodcov umiestniť dopravné
zrkadlo v zákrute pri RD Stanislava Kristana.
Starosta - informoval, že v dolnej časti obce nie je možné dobudovať kamerový
systém z dôvodu absencie stĺpov rozhlasového vedenia. Po stĺpoch VSE to nie je možné,
stĺpy telekomunikačného vedenia budú pravdepodobne odstránené. Čo sa týka dopravného
zrkadla, tak tu poslanci súhlasili s jeho zakúpením a osadením.
p. Karas Jozef- žiadal prehľadne zverejniť koľko obec stála rekonštrukcia Obecného
úradu Mirkovce.
Starosta uvedenou úlohou poveril hlavného kontrolóra obce s tým, že informácia
bude zverejnená.
K bodu č. 19 : Prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 11/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce berie na vedomie
Súhrnu správu obecného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018,
Uznesenie č. 12/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
VZN č.1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Mirkovce.
Uznesenie č. 13/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
VZN č.2/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chove na území obce Mirkovce
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Uznesenie č. 14/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok multifunkčných ihrísk.
Uznesenie č. 15/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Mirkovce

Uznesenie č. 16/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce na rok 2019
Uznesenie č. 17/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Smernicu o poskytovaní niektorých služieb obcou Mirkovce a krátkodobého nájmu majetku
obce Mirkovce.
Uznesenie č. 18/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zriadenie WiFi zón v obci
Mirkovce, realizovaného v rámci výzvy podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške maximálne 750€ (rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci)
Uznesenie č. 19/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt
Prevencia kriminality pre rok 2019.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške maximálne 20% z celkových nákladov (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci)
Uznesenie č. 20/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Finančný plán investičných akcií obce Mirkovce na roky 2019-2022
Uznesenie č. 21/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
1. Berie na vedomie informáciu o skončení členstva zástupcu zriaďovateľa
delegovaného poslanca Obecného zastupiteľstva Mirkovce z dôvodu skončenia
mandátu poslanca obce Mirkovce.
2. Deleguje zástupcu zriaďovateľa do samosprávnych orgánov ZŠ Mirkovce poslanca
obecného zastupiteľstva obce Mirkovce Andreu Engeľovú.
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Uznesenie č. 22/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s c h v a ľ u j e
Starostovi obce Mirkovce ročný limit na reprezentáciu obce vo výške 700€
Uznesenie č. 23/ 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce schvaľuje
Financovanie rozšírenia miestneho vodovodu k novovzniknutým stavebným parcelám KN –E
449/2, 445/20, 445/21, 445/22, 445/23, 445/24, 445/19, nachádzajúcich sa v katastri obce
Mirkovce do výšky 3.000€

K bodu č. 20. – Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za opätovne početnú účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva, za záujem občanov obce o veci verejné.

V Mirkovciach dňa 20.2.2019
Overovatelia zápisnice:

Cyril Cmár

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

Ján Sykora

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

Zapísal : Mgr. Marián Engel
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