Zápisnica
Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 25. 06.2021 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, , Cyril Cmár, Ján, František Engeľ
Sýkora, 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. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mirkovce za
rok 2020.
6. Záverečný účet obce – schválenie – predkladá starosta
7. Správy hlavného kontrolóra obce Mirkovce.
Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
máj 2021.
Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za vývoz tuhého
komunálneho odpadu v roku 2020.
Správa z kontroly zmlúv uzatvorených s obcou Mirkovce v roku 2020.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na obdobie 2. polroka
2021.
9. Rozpočtové opatrenie č.3/2021, č. 4/2021
10. Žiadosť o zámenu pozemku
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre MŠ Brestov
12. Návrh na schválenie obstarávania zmeny Územného plánu obce Mirkovce
13. Návrhy, informácie poslancov – starostu
14. Diskusia
15. Prijaté uznesenia
16. 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: Milan Lazor
Cyril Cmár
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, keďže nebol návrh na doplnenie dal o programe hlasovať.
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

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 14.05.2021 kde boli prijaté od č. 128-133
Uznesenia pod č. 128 , 129,130,132,133
Uznesenie 131 v rozpracovaní - vodárnička
K bodu č. 5. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu zavereného účtu obce
Mirkovce
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo hlavnému kontrolórovi
obce, ktorý prečítal správu o hospodárení obce Mirkovce za rok 2020 a informovala o stave
záverečného účtu obce Mirkovce za rok 2020. Hlavný kontrolór obce doc.Ing. Ľuboslav Straka
PhD k návrhu záverečného účtu obce Mirkovce za rok 2020 uviedol, že bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu obce Mirkovce za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o
obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Hlavný kontrolór obce odporučil obecnému zastupiteľstvu Mirkovce návrh záverečného
účtu obce Mirkovce za rok 2020 schváliť bez výhrad.
doc.Ing. Ľuboslav Straka PhD informoval poslancov o stanovisku nezávislého audítora
k účtovnej závierke za rok 2020, ktoré vypracovala Ing. Janka Hirjaková, audítorka spoločnosti
Hirekon, s.r.o. Prešov. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov konštatovala, že obec Mirkovce konala v súlade s požiadavkami zákona o
rozpočtových pravidlách.
viď. Prílohy
Správa č. 6/2021 – odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Mirkovce
k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2020

Návrh na uznesenie č. 134/2021
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
a) Plnenie uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
b) Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky obce Mirkovce
za rok 2020.
c) Odborne stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok
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. Záverečný účet obce Mirkovce
Starosta vyzval poslancov, či má niekto dotaz k návrhu záverečného účtu obce
Mirkovce za rok 2020, keďže nikto dotaz nemal, dal starosta hlasovať o uznesení.

Návrh na uznesenie č. 135/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s ch v a ľ u j e
A) záverečný účet obce Mirkovce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad

B) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo
výške 124 916,29 eur
C) ) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia minulých rokov
v sume 4. 326,13 eur
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. Správy hlavného kontrolóra obce
Starosta opätovne udelil slovo kontrolórovi obce doc.Ing. Ľuboslavovi Strakovi PhD,
ktorý predniesol správy .
Správa č. 07 /2021 – kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až máj
2021.
Správa č. 8 /2021 z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za vývoz tuhého komunálneho
odpadu v roku 2020.
Správa č. 9 / 2021 z kontroly zmlúv uzatvorených s obcou Mirkovce v roku 2020.
viď. prílohy

Návrh na uznesenie č . 136/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
B e r i e na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov
za obdobie január až máj 2021
Správu z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za vývoz tuhého komunálneho odpadu v roku
2020.
Správu z kontroly zmlúv uzatvorených s obcou Mirkovce v roku 2020.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na obdobie 2. polroka
2021.
Starosta opätovne udelil slovo kontrolórovi obce doc.Ing. Ľuboslavovi Strakovi PhD,
ktorý predniesol poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
obdobie II. polroka 2021.

Návrh na uznesenie č. 137/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na II. polrok
2021 a poveruje ho vykonaním.
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. 9. Rozpočtové opatrenia - úprava rozpočtu
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 3/2021 a 4/2021. Dôvodom úpravy v príjmovej časti boli
prostriedky zo Okresného úradu – odboru školstva jednalo sa o navýšenie normatívnych a
nenormatívnych finančných prostriedkov.
Dôvodom prijatia rozpočtového opatrenia č.4/2021 je navýšenie mzdových
a odvodových prostriedkov na financovanie aktivačnej činnosti, konkrétne mzdu koordinátora,
ktorá počas pandémie, kedy sa nevykonávala aktivačná činnosť nebola refundovaná Okresný
úradom. Ďalším dôvodom je, že obec v rámci § 50j zákona o zamestnanosti podala žiadosť
o prijatie do zamestnanie troch pracovníkov na pozíciu strážnik obecnej hliadky na obdobie 6
mesiacov, pričom 20% platu refunduje obec 80% úrad práce. Tretím dôvodom je zvýšenie
poplatkov za poštové služby.

Návrh na uznesenie č. 138/2021
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. 3/2021
B./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021

Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 9. Žiadosť o zámenu pozemku
Starosta informoval poslancov o žiadosti Jána Uhrina vo veci zámeny pozemkov o ktorú
p. Uhrin požiadal na predchádzajúcom zastupiteľstve. Dôvodom jeho žiadosti bolo, že v 80.
rokoch keď bol predsedom MNV p. Ilenin sa dohodli na zámene pozemkov, pričom p. Uhrin
súhlasil, že posunie oplotenie svojej záhrady v smere od potoka aby bolo možné zrealizovať
vtedajší zámer rozšírenia cesty, pričom obec ako náhradu mala poskytnúť p. Uhrínovi pozemok
patriaci obci o výmere 59 m2 ktorý priamo susedí s jeho pozemkom. Nakoľko k zámene do
dnešného dňa nedošlo p. Uhrín požaduje jej zrealizovanie.
Starosta informoval poslancov, že nateraz nie je možné schváliť zámenu, alebo odpredaj
pozemku sa symbolickú cenu, nakoľko na pozemok v C-stave nie je založený list vlastníctva,
pozemok KN-C 205 je súčasťou pozemku KN-E 1012. V prvom rade je potrebné pozemok dať
zamerať, vyhotoviť geometrický plán , dať zapísať na kataster a až potom je možné uvažovať
o zámene, alebo o odpredaji pozemku. Nakoľko p. Uhrin nebol prítomný na zasadnutí OZ
nebolo možné dohodnúť ďalší postup v danej veci, preto k danému bodu nebolo prijaté žiadne
uznesenie.
K bodu č. 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre MŠ Brestov.
Starosta informoval poslancov o žiadosti riaditeľky MŠ Brestov, ktorú navštevujú aj
deti z obce Mirkovce a časti Niereše o poskytnutí dotácie na zakúpenie vybavenia, hračiek
a učebných pomôcok do materskej škôlky, ktorú dlhodobo navštevujú aj deti z našej obce
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. 139/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecným záväzným
nariadením obce Mirkovce č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

- s ch v a ľ u j e
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Materskú škôlku Brestov vo výške 600 eur.
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 obstarávania zmeny Územného plánu obce Mirkovce
Starosta informoval poslancov o doterajšom procese prípravy zmien územného plánu
obce Mirkovce v zmysle požiadaviek občanov, ako aj o stretnutí s Ing. Arch. Viktorom
Malinovským, ktorý spracoval prvotný Územný plán obce Mirkovce. Starosta informoval
poslancov, že v ďalšom kroku je potrebné vypísať výberové konanie na spracovateľa zmien
územného plánu obce podľa požiadaviek občanov.
Poslanci o návrhu rokovali.

Návrh na uznesenie č.140/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
- s ch v a ľ u j e
Obstaranie zmeny Územného plánu obce Mirkovce súlade v rozsahu zmien a doplnkov podľa
požiadaviek občanov.

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. 13. Návrhy, informácie poslancov, starostu
Starosta informoval poslancov o zapojení sa do základnej školy a materskej školy
Mirkovce do výzvy „Modernejšia škola“ a „Predškoláci“ vypísanej Ministerstvom školstva SR,
kde je možné získať finančné prostriedky na materiálno technické vybavenie škôl.
Ďalej starosta informoval poslancov o ponuke od spoločnosti Galileo ktorá je správcom
webovej stránky obce Mirkovce o nových produktoch a to „Mobilná aplikácia v obraze“, ktorá
upozorňuje občanov na novo vložené správy na obecnú stránku, ďalej aplikácii „Smart info“,

jedná sa o rozposielanie SMS správ, a tak isto o ponuke na re dizajn internetovej stránky tak,
aby bola v súlade so zákonom o prístupnosti.
Starosta ďalej informoval poslancov o oprave oplotenia na cintoríne, ktoré bolo
poškodené , pričom osoba bola zistená, zakúpila nové pletivo, ktoré bude v krátkom čase
aktivačnými pracovníkmi osadené.
Ďalej starosta informoval o zámere ak to situácia a Covid opatrenia dovolia
o zorganizovaní dvoch podujatí v letných mesiacoch a to futbalového turnaja a tzv.“ Hasičskej
soboty“ organizovanej dobrovoľným hasičským zborom obce.
K bodu č .14. Diskusia:
V diskusii vystúpil Dušan Balog, ktorý sa informoval, prečo je zakázané hrať futbal na
ihrisku a prečo nemôžu na ihrisko využívať cestu z obce na cintorín.
Starosta vysvetli, že boli dohodnuté nejaké podmienky, ktoré sa prestali dodržiavať,
došlo k poškodeniu oplotenia cintorína, vytrhaniu tují, ktoré boli vysadené okolo ihriska a tak
isto svojvoľne sa začala na futbal vyžívať plocha, na ktorej bola vysiata nová tráva. Starosta
informoval p. Baloga, že ihrisko sa začne používať až potom, čo začne v obci pôsobiť obecná
hliadky, ktorá bude dohliadať na poriadok v obci a tak isto na poriadok na ihrisku.
K bodu č. 15. Prijaté uznesenia 134-140.

Uznesenie č. 134/2021
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
a) Plnenie uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
b) Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky obce Mirkovce
za rok 2020.
c) Odborne stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok
2020

Uznesenie č. 135/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s ch v a ľ u j e
A) záverečný účet obce Mirkovce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo
výške 124 916,29 eur
C) ) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia minulých rokov
v sume 4. 326,13 eur.

Uznesenie č . 136/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
B e r i e na vedomie

Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov
za obdobie január až máj 2021
Správu z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za vývoz tuhého komunálneho odpadu v roku
2020.
Správu z kontroly zmlúv uzatvorených s obcou Mirkovce v roku 2020.

Uznesenie č. 137/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na II. polrok
2021 a poveruje ho vykonaním.

Uznesenie č. 138/2021
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. 3/2021
B./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021

Uznesenie č. 139/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecným záväzným
nariadením obce Mirkovce č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
- s ch v a ľ u j e
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Materskú škôlku Brestov vo výške 600 eur.

Uznesenie č.140/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
- s ch v a ľ u j e
Obstaranie zmeny Územného plánu obce Mirkovce súlade v rozsahu zmien a doplnkov podľa
požiadaviek občanov.
K bodu č. 16. Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval
zastupiteľstva a zastupiteľstvo v čase o 19.25 ukončil.

za

účasť na

zasadnutí obecného

V Mirkovciach dňa 2.07.2021
Overovatelia zápisnice:

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

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

