Zápisnica
Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 30. 09.2021 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, Cyril Cmár, Ján Sýkora, František Balog , Milan Lazor
Poslanci OZ ospravedlnení: František Engeľ, Andrea Engeľova
Kontrolór obce: doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
Zapisovateľka : Mgr. Martina Piskurová
Program:
1. Otvorenie
3. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Schválenie programu rokovania OZ.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní – predkladá starosta
5. Následná finančná kontrola plnenia rozpočtu - príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až september 2021.
6. Rozpočtové opatrenie č.5/2021, č. 6/2021
7. Návrh na schválenie požiadaviek občanov a poslancov na zmenu územného plánu Obce
Mirkovce
8. Žiadosť o súhlasné stanoviska k výstavbe rodinných domu v časti Niereše.
9. Návrh na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu
10. Žiadosť o odkúpenie parcely v obci Mirkovce
10a Žiadosť o odkúpenie parcely v časti Niereše
11. Návrhy, informácie poslancov – starostu
12. Diskusia
13. Prijaté uznesenia
14. 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: František Balog
Ján Sýkora
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová

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

Ľubomír Pancurák, Cyril Cmár, 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, starosta z dôvodu, že jedna žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Niereše bola
doručená po zverejnení programu a žiadateľ požadoval aby jeho žiadosť bola prerokovaná na
najbližšom zasadnutí OZ navrhol doplniť program rokovania o bod 10a . Žiadosť o odkúpenie
parcely v časti Niereše.
Starosta dal následne hlasovať, kto je za to aby sa zastupiteľstvo riadilo týmto
doplneným programom zasadnutia.
Hlasovanie za program
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 4 Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
OZ zo dňa 25.06.2021 kde boli prijaté od č. 134-140
Uznesenia pod č. 134-139 - splnené
Uznesenie 140 v rozpracovaní – Územný plán Obce
K bodu č. 5. Následná finančná kontrola plnenia rozpočtu - príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce Mirkovce za obdobie január až september 2021.
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo hlavnému kontrolórovi
obce, ktorý prečítal správu o finančnej kontrole plnenia rozpočtu - príjmov, výdavkov
a finančných operácií obce Mirkovce za obdobie január až september 2021.

Návrh na uznesenie č.141 /2021
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
Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov
a výdavkov a finančných operácií obce Mirkovce za obdobie január až september 2021
Hlasovanie za návrh
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 6. Rozpočtové opatrenia - úprava rozpočtu
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 5/2021 a 6/2021. Dôvodom úpravy v príjmovej časti boli
prostriedky z Ministerstva vnútra a to dotácia na DHZ vo výške 3.000 eur
Dôvodom prijatia rozpočtového opatrenia č.6/2021 je navýšenie mzdových
a odvodových prostriedkov na financovanie novozriadenej materskej škôlky, prostriedky na
všeobecný materiál- zariadenie, učebné pomôcky pre MŠ. Ďalším dôvodom je navýšenie
rozpočtu na kamerový systém, jedna sa o inštaláciu kamery na stavenisko Materskej škôlky,
navýšenie prostriedkov na špeciálne služby, prevádzkové zariadenia a navýšenie položky
všeobecné služby. Príloha dôvodová správa.

Návrh na uznesenie č. 142/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm.
a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20-22 časti VII.
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mirkovce.
A./ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2021
B./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2021
Hlasovanie za návrh:
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č. 7. Návrh na schválenie požiadaviek občanov a poslancov na zmenu územného
plánu Obce Mirkovce.
Starosta informoval poslancov o doterajšom procese prípravy zmien územného plánu
obce Mirkovce v zmysle požiadaviek občanov. Informoval poslancov a občanov o postupe
začatia obstarávania zmeny územnoplánovacej dokumentácie, kde v zmysle § 19 b zákona č.
50/ 1976 Zb. v znení neskorších noviel bola na internetovej stránke obce Mirkovce a na úradnej
tabule zverejnený oznam o pripravovanej zmene územného plánu obce, kde občania mohli
zasielať námety a požiadavky na zmenu UPO.
Starosta informoval občanov a poslancov o konkrétnych doručených požiadavkách
občanov, tak isto informoval občanov, že doručené požiadavky nie sú konečné je to iba
prípravná fáza, aby sa mohlo zhotoviteľovi UPO predložiť zadanie. Ďalšie pripomienky sa budú
predkladať v rámci prerokovania, ktoré bude verejné za účasti občanov.
Poslanci rokovali o požiadavkách na zmenu funkčného využitia parciel jednotlivo
o každej žiadosti samostatne.
Poslanci nesúhlasili so zmenou funkčného využitia parcely KN-C 224 druh pozemku
záhrada nachádzajúcu sa v strede obce, kde majiteľ žiadal zmeniť jej funkčné využitie z plochy
občianskej vybavenosti čo prestavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,
ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových
kategórií na polyfunkčnú plochu. Polyfunkčná plocha je územie regulačného bloku, slúži
predovšetkým na umiestňovanie areálov zariadení výrobných, servisných a opravárenských
služieb a nerušiacej výroby a výrobných služieb v rámci podnikateľských aktivít, vrátane
skladov, skladovacích plôch veľkoobchodu a distribúcie vhodne prepojených na dopravnú sieť,
podstatne neobťažujúcich okolie.
Starosta prečítal jednotlivé písomné požiadavky občanov, ktoré poslanci prerokovali.
Následne dal starosta hlasovať za uznesenie

Návrh na uznesenie č. 143/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A./
schvaľuje
návrh Ivety Ivaneckej o zmenu funkčného využitia parcely KN-C 427/12 evidovanej ako trvalo
trávnatý porast a parcely KN-E 144/851 evidovanej ako trvalo trávnatý porast na plochu určenú
na výstavbu rodinných domov.
návrh Roberta Hufnagela o zmenu funkčného využitia parcely KN-E 144/54 evidovanej ako
trvalo trávnatý porast na plochu určenú na výstavbu rodinných domov
návrh Mgr. Kataríny Lazorovej o zmenu funkčného využitia parcely KN-C 317/7 evidovanej
ako orná pôda na plochu určenú na výstavbu rodinných domov
návrhy poslancov obce Mirkovce o zmeny a doplnky funkčného využitia pozemkov v katastri
obce Mirkovce v zmysle priloženej mapy.

B./
neschvaľuje
B./ žiadosť Štefana Pohlodka o zmenu funkčného vyžitia parcely KN-C 224 druh pozemku
záhrada v UPO vedenú ako plocha občianskej vybavenosti na polyfunkčnú plochu.
C./
- s ch v a ľ u j e Obstaranie zmeny Územného plánu obce Mirkovce v rozsahu zmien a
doplnkov podľa schválených požiadaviek občanov a poslancov.
D./
- ruší uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Mirkovce č. 140/2021 zo dňa 25.06.2021 vo
veci obstarania UPO.
Hlasovanie za návrh
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

8. Žiadosť o súhlasné stanoviska k výstavbe rodinných domu v časti Niereše.
Starosta informoval poslancov a občanov a žiadosti Mgr. Kataríny Lazorovej a Lenky
Bakovej z časti Niereše, vo veci vydania súhlasného stanoviská obce Mirkovce k výstavbe
rodinných domov v časti Niereše na parcelách, resp. záhradách za už existujúcimi rodinnými
domami, kde v zmysle teraz platného územného plánu obce sa nepočítalo s bytovou výstavbou.
Starosta informoval poslancov, že obec nemôže vydať súhlasné stanovisko s výstavbou
rodinných domov, ktoré by bolo v rozpore s uzemním plánom obce Mirkovce. Obec môže iba
vydať prehlásenie, že obec Mirkovce je v štádiu prípravy zmeny UPO v ktorom tieto pozemky
budú z hľadiska funkčného využitia zaradené medzi pozemky na ktorých je možná IBV.
Z uvedeného dôvodu k tomuto bodu programu nebude prijaté uznesenie.
K bodu č. 9. Návrh na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu
Starosta informoval občanov a poslancov, že došlo k dohode o rozdelení
spoluvlastníckeho podielu medzi obcou Mirkovce a spoluvlastníkmi parcely KN-C 409/2, KNC 410, KN-E 144/722 p. Milou Veselovskou a p. Ivetou Vojtekovou. Podľa požiadaviek
spoluvlastníkov ich podiely na nehnuteľnostiach boli pripojené k parcele KN-C 409/1, ktorej
sú výlučnými vlastníčkami podiely obce boli zlúčené do jednej parcely v spodnej časti, kde
zároveň k tejto novovzniknutej parcele bol vytvorená parcela, ktorá bude slúžiť, ako cesta
v podiele 2/3 pre obec a 1/3 pre p. Veselovsku a p. Vojtekovú, viď. príloha geometrický plán

Návrh na uznesenie č.144 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov
- s c h v a ľ u j e zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou medzi Obcou
Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484, Milou Veselovskou, rod. Pankievičovou,
nar. 8.10.1957, bytom Mukačevská 4806/39, 080 01 Prešov a Ivetou Vojtekovou, rod.
Pankievičovou, nar. 16.6.1970, bytom Gregorovce 48, 082 66, k pozemku EKN s parc.č.
144/721, o výmere 4 375 m², druh pozemku: trvalý trávny porast a k pozemku EKN s parc.č.
144/722, o výmere 1 241 m², druh pozemku: trvalý trávny porast, zap. na LV č. 923, kat.úz.:
Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, podľa Geometrického plánu č. 6/2021 zo dňa
28.9.2021, vyhotoveného GEOGRAF – združenie geodetov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
tak, že obec Mirkovce sa stane výlučným vlastníkom, v podiele 1/1 k celku, pozemku CKN
s parc.č. 410/1, o výmere 2 655 m², druh pozemku: orná pôda, pozemku CKN s parc.č. 436/2,
o výmere 322 m², druh pozemku: ostatná plocha a pozemku CKN s parc.č. 524/4, o výmere 919
m², druh pozemku: vodná plocha a podielovým spoluvlastníkom v podiele 3/4 k celku,
pozemku CKN s parc.č. 409/3, o výmere 313 m², druh pozemku: záhrada a pozemku CKN
s parc.č.410/3, o výmere 166 m², druh pozemku: orná pôda.
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva,
k nehnuteľnostiam, zap. na LV č. 923, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov.
Hlasovanie za návrh
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 10. Žiadosť o odkúpenie parcely
Starosta informoval poslancov o žiadosti Ladislavova Baloga bytom Mirkovce 84,
o odkúpenie 86 m2 z obecnej parcely KN-E 481/21, ktorá je pri jeho rodinnom dome na ktorej
plánuje postaviť garáž. Za týmto účelom bol vyhotovený Geodetickou kanceláriou Ing.
Kovalčika, geometrický plán č. 40/2021, ktorý bol úradne overený Ing. Evou Strakovou.
Ladislav Balog v prípade schválenia jeho žiadosti požiada na príslušnom stavebnom úrade
o ohlásenie drobnej stavby, nakoľko garáž neprekročí rozlohu 25 m2. Starosta informoval
poslancov, že čo sa týka ceny pozemku za m2 tak na základe znaleckého posudku Ing. Václava
Mihoka č. 49/2021 zo dňa 18.4.2021 bola v danej lokalite určená cena 6 eur za meter štvorcový
preto je možné túto cenu akceptovať aj pri tomto predaji.
Poslanci o návrhu rokovali.

Návrh na uznesenie č. 145/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov

A./ s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva k pozemku – parcele CKN s parc.č. 19, o výmere
86 m², druh pozemku: trvalo trávnatý porast, vytvorenej na základe geometrického plánu
vyhotoviteľa Ing. Marián Kovalčik – Geodetická kancelária č. plánu 40/2021 zo dňa
15.06.2021, úradne overeného dňa 29.6.2021, Ing. Evou Strakovou pod č. G1-1219/2021,
z pôvodnej parcely EKN s parc.č. 481/21, zap. na LV č. 795, kat. úz.: Mirkovce, obec:
Mirkovce, okres: Prešov, z vlastníctva Obce Mirkovce ako predávajúcej do vlastníctva
Ladislava Baloga, nar. 26.6.1971, bytom Mirkovce č. 84 ako kupujúceho, v podiele 1/1 k celku,
za kúpnu cenu vo výške 516 EUR určenú znaleckým posudkom s tým, že všetky náklady
spojené s prevodom vlastníckeho práva hradí kupujúci.
Hlasovanie za návrh :
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 10a. Žiadosť o odkúpenie parcely v časti Niereše.
Starosta obce informoval občanov o žiadosti manželov Homišinových o odkúpenie
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 KN-C 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 , celková
výmera pripadajúca Obci Mirkovce 989,3 m2. Starosta informoval poslancov, že manželia
Homišinovi na základe znaleckého posudku vypracovaného dňa 12.04.2021 Ing. Milanom
Gardošom ponúkli za podiely obce cenu 4 eura za m2 , čo celkove po zaokrúhlení činí sumu
4000 eur. Starosta informoval poslancov, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa
09.04.2021 uznesením č.126 /2021 neschválili odpredaj podielov obce v prospech manželov
Homišinových.
Poslanci o návrhu rokovali, následne dal starosta za návrh odpredať spoluvlastnícky
podiel hlasovať.
Hlasovanie za návrh:
Za:
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
5
0
0

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

Návrh na uznesenie č. 146/2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
neschvaľuje zámer na 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.

K bodu č. 13. Návrhy, informácie poslancov, starostu
Tento bod programu otvoril starosta obce, kde informoval poslancovo rozpracovanosti
jednotlivých projektov ako aj o ďalších aktivitách OcÚ od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Starosta informoval poslancov, že dňa 02.09.2021 odovzdal staveniskom pre výstavbu
materskej škôlky zhotoviteľovi spol. MION BUILDING COMPANY, s.r.o. kde spoločnosť ma
deväť mesiacov na zhotovenie a odovzdanie diela. Starosta informoval poslancov a občanov,
že v súčasnosti spol. zriaďuje stavenisko a v dohľadnej dobe začne s prácami. Starosta ďalej
informoval poslancov o projekte Chodník a cesta k rómskej osade, kde bolo vypísane výberové
konanie na zhotoviteľa, s úspešným uchádzačom bola podpísaná zmluva, v súčasnosti prebieha
kontrola výberového konania na Ministerstve vnútra, po jej odsúhlasení úspešný uchádzač
začne s prácami, čo bude pravdepodobne až v jarných mesiacoch roka 2022, všetko záleží od
toho kedy bude ukončená kontrola VO a následne od vývoja počasia. Starosta informoval
o postupe prác na projekte Šatňa a soc. zariadenia, kde prebiehajú práce v interiéri a to pokládka
obkladov, dlažby a dokončuje sa sadrokartónový strop. Predpoklad ukončenia je do konca
mesiaca október. Ďalej starosta informoval o projekte „Výdajne miesto pitnej vody v rómskej
osade“, kde nám nebola schválená žiadosť NFP, žiadať však bola podaná opätovne. Starosta
informoval, že obec
nezískala NFP na projekt „Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Mirkovce“. Dôvodom nezískania NFP bola chyba
na strane Inšpektorátu práce, ktorý k potvrdeniu vystavil nesprávnu osvedčovaciu doložku,
žiadosť bude v mesiaci október podaná opätovne. Starosta ďalej informoval poslancov
o príprave na podanie žiadosti o NFP na Environmentálny fond na projekt „Kanalizácia a ČOV
Dlhé Brehy“. Ďalej starosta informoval poslancov o znovu otvorení MŠ v obci Mirkovce a jej
zaradení do siete škôl a školských zariadení, zatiaľ iba pre predprimárne vzdelávanie
v priestoroch Základnej školy, ktorú navštevuje 16 predškolákov. Ďalej starosta informoval
o neúmerne veľkom množstve komunálneho odpadu, ktorý sa vyprodukuje v rómskej osade,
kde bolo potrebné pridať aj VKK. Starosta informoval o dotácií pre DHZ v sume 3.000 eur
z ktorej bolo zakúpené zariadenie šatne pre zásahovú jednotku a ďalší materiál.
K bodu č .14. Diskusia:
V diskusií nevystúpil nikto.
K bodu č. 15. Prijaté uznesenia 141-146.

Uznesenie č.141 /2021
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
Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov
a výdavkov a finančných operácií obce Mirkovce za obdobie január až september 2021.

Uznesenie č. 142/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm.
a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20-22 časti VII.
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mirkovce.
A./ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2021
B./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2021

Uznesenie č. 143/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A./
schvaľuje
návrh Ivety Ivaneckej o zmenu funkčného využitia parcely KN-C 427/12 evidovanej ako trvalo
trávnatý porast a parcely KN-E 144/851 evidovanej ako trvalo trávnatý porast na plochu určenú
na výstavbu rodinných domov.
návrh Roberta Hufnagela o zmenu funkčného využitia parcely KN-E 144/54 evidovanej ako
trvalo trávnatý porast na plochu určenú na výstavbu rodinných domov
návrh Mgr. Kataríny Lazorovej o zmenu funkčného využitia parcely KN-C 317/7 evidovanej
ako orná pôda na plochu určenú na výstavbu rodinných domov
návrhy poslancov obce Mirkovce o zmeny a doplnky funkčného využitia pozemkov v katastri
obce Mirkovce v zmysle priloženej mapy.
B./
neschvaľuje
B./ žiadosť Štefana Pohlodka o zmenu funkčného vyžitia parcely KN-C 224 druh pozemku
záhrada v UPO vedenú ako plocha občianskej vybavenosti na polyfunkčnú plochu.
C./
- s ch v a ľ u j e Obstaranie zmeny Územného plánu obce Mirkovce v rozsahu zmien a
doplnkov podľa schválených požiadaviek občanov a poslancov.

D./
- ruší uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Mirkovce č. 140/2021 zo dňa 25.06.2021 vo
veci obstarania UPO.

Uznesenie č.144 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov
- s c h v a ľ u j e zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou medzi Obcou
Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484, Milou Veselovskou, rod. Pankievičovou,
nar. 8.10.1957, bytom Mukačevská 4806/39, 080 01 Prešov a Ivetou Vojtekovou, rod.
Pankievičovou, nar. 16.6.1970, bytom Gregorovce 48, 082 66, k pozemku EKN s parc.č.
144/721, o výmere 4 375 m², druh pozemku: trvalý trávny porast a k pozemku EKN s parc.č.
144/722, o výmere 1 241 m², druh pozemku: trvalý trávny porast, zap. na LV č. 923, kat.úz.:
Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, podľa Geometrického plánu č. 6/2021 zo dňa
28.9.2021, vyhotoveného GEOGRAF – združenie geodetov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
tak, že obec Mirkovce sa stane výlučným vlastníkom, v podiele 1/1 k celku, pozemku CKN
s parc.č. 410/1, o výmere 2 655 m², druh pozemku: orná pôda, pozemku CKN s parc.č. 436/2,
o výmere 322 m², druh pozemku: ostatná plocha a pozemku CKN s parc.č. 524/4, o výmere 919
m², druh pozemku: vodná plocha a podielovým spoluvlastníkom v podiele 3/4 k celku,
pozemku CKN s parc.č. 409/3, o výmere 313 m², druh pozemku: záhrada a pozemku CKN
s parc.č.410/3, o výmere 166 m², druh pozemku: orná pôda.
- p o v e r u j e starostu obce na podpísanie dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva,
k nehnuteľnostiam, zap. na LV č. 923, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov.

Uznesenie č. 145/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov
A./ s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva k pozemku – parcele CKN s parc.č. 19, o výmere
86 m², druh pozemku: trvalo trávnatý porast, vytvorenej na základe geometrického plánu
vyhotoviteľa Ing. Marián Kovalčik – Geodetická kancelária č. plánu 40/2021 zo dňa
15.06.2021, úradne overeného dňa 29.6.2021, Ing. Evou Strakovou pod č. G1-1219/2021,
z pôvodnej parcely EKN s parc.č. 481/21, zap. na LV č. 795, kat. úz.: Mirkovce, obec:
Mirkovce, okres: Prešov, z vlastníctva Obce Mirkovce ako predávajúcej do vlastníctva
Ladislava Baloga, nar. 26.6.1971, bytom Mirkovce č. 84 ako kupujúceho, v podiele 1/1 k celku,
za kúpnu cenu vo výške 516 EUR určenú znaleckým posudkom s tým, že všetky náklady
spojené s prevodom vlastníckeho práva hradí kupujúci.

Uznesenie č. 146/2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

neschvaľuje zámer na 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.

K bodu č. 16. Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval
zastupiteľstva a zastupiteľstvo v čase o 19.15 ukončil.

za

účasť na

zasadnutí obecného

V Mirkovciach dňa 7.10.2021
Overovatelia zápisnice:

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

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

