OBEC MIRKOVCE, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
Zápisnica
Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 14.6.2019 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár, Andrea Engeľová, Ján
Sýkora, František Balog , 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. Správy hlavného kontrolóra:
- sprava nezávislého audítora k účtovnej uzávierke k 31.12.2018 - predkladá hlavný kontrolór
obce.
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2018 predkladá hlavný kontrolór obce.
- správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až máj
2019 - predkladá hlavný kontrolór obce.
- správa z následnej finančnej kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ
Mirkovce - predkladá hlavný kontrolór obce.
-návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 – predkladá
hlavný kontrolór obce.
6. Záverečný účet obce – schválenie – predkladá starosta
7. Rozpočtové opatrenia 1-3/2019 – úprava rozpočtu – predkladá starosta
8. Schválenie štatútu obce Mirkovce. – predkladá starosta
9. Schválenie VZN č.3/2019 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach
podnikania na územní Obce Mirkovce – predkladá starosta
10. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Mirkovce na roky 2016-2020.
11. Schválenie odkúpenia pozemku parcela 88 – Záhrada, parcela 89 - zastavaná plocha – LV
5 – predkladá starosta.
12. Žiadosť o zabezpečenie čističky
13. Sťažnosť na prevádzky potravín – nerešpektovanie prevádzkového času, žiadosť
o príspevok na plot, riešenie využívania cesty k cintorínu.
14. MŠ Brestov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na nákup učebných pomôcok
15. Zvýšenie miery triedenia odpadov - opatrenia
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16. Návrhy, informácie poslancov – starostu
- Informácia o podanom návrhu na vykonanie pozemkových úprav v k.u. Mirkovce
- Informácia o stave verejného obstarávania na výstavbu MŠ
- Informácia o prevode objektov a pozemkov vo vlastníctve štátu a OU na obec
- Rekonštrukcia telekomunikačného vedenia v obci
- Zabezpečenie vyčistenia potoka Balky
- Vyčistenie obecných pozemkov
- Pripravované úpravy centra obce
- Odkúpenie pozemku v centre obce
17. Diskusia
18. Prijaté uznesenia
19. Záver
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: František Engeľ
Ľubomír Pancurák
Zapisovateľ: Mgr. Martina Puiskurová
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. 3. – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta predložil poslancom program schôdze a požiadal o jeho doplnenie o bod 14a
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v rómskej osade.
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
S ú h l a s í so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod programu č. 14a: Žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku v rómskej osade.
S ch v a ľ u j e doplnený program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce zo
dňa 8.06.2019
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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. 4. – Kontrola plnenia uznesení prijatých na 1I. zasadnutí OZ dňa 15.2.2019
Uznesenie č. 11, 12,13, 14,15, 16,17,19, 21, 22 – úloha splnená
Uznesenie č. 18- nesplnené z dôvodu, že obec nespĺňa podmienky projektu
Uznesenie č. 20, 23 – v realizácií.
K bodu č. 5. Správy obecného kontrolóra
Správy prečítal kontrolór obce doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD. – viď. Prílohy
Správa č. 06/2019 – odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Mirkovce
k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2018
Správa č. 07/2019 – kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až maj
2019.
Správa č. 08/2019 – plnenie výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ Mirkovce
v rokoch 2015-2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na obdobie 2. polroka
2019
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.24
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- B e r i e na vedomie
a) Plnenie uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce zo dňa 15.02.2019
b) Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky obce Mirkovce
za rok 2018.
c) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2018
d) Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov
a výdavkov za obdobie január až máj 2019
e) Súhrnu správu obecného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018,
f) Správu z následnej finančnej kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ
Mirkovce.
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Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.25
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na II. polrok
2019 a poveruje ho vykonaním.
Hlasovanie
Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Adriana Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

Za:

7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

K bodu č. 6. schválenie záverečného účtu obce Mirkovce
Starosta obce opätovne udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Mirkovce, ktorý
konštatoval, že záverečný účet obce bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a návrh záverečného účtu obce
Mirkovce za rok 2018 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený spôsobom v obci obvyklým preto
odporučil obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce schváliť bez výhrad a zostatok
príjmových finančných operácií vo výške 36.251,65 použiť na a tvorbu rezervného fondu.
Poslanci o návrhu záverečného účtu rokovali.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.26
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e
a) záverečný účet obce Mirkovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo
výške 36.251,65eur
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Hlasovanie
Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Andrea Engeľová, Ján Sýkora, František Balog ,
Milan Lazor

Za:

7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

K bodu č. 7. Rozpočtové opatrenia 1-3/2019- úprava rozpočtu
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámil prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 1-3/2019. Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu v príjmovej časti bol
presun prostriedkov z predchádzajúceho roka ZŠ. Vo výdavkovej časti presun prostriedkov na
rekonštrukciu a modernizáciu verejného priestranstva, nákup interiérového vybavenia,
odchodné pre pracovníčku.
Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.27
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1-3/2019
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. 8: Schválenie štatútu obce Mirkovce.
Starosta predložil poslancom na schválenie štatút obce Mirkovce, ktorý je potrebné
prijať vzhľadom k tomu, že štatút obce Mirkovce z roku 2014 už nebol v súlade s právnymi
predpismi.
Týmto Štatútom obce Mirkovce sa ruší Štatút Obce Mirkovce OZ, ktorý schválený
uznesením OZ číslo 4/2015 dňa 12.12.2014.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.28
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
-s ch v a ľ u j e Štatút Obce Mirkovce.
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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: schválenie VZN č.3/2019 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času
a podmienkach podnikania na území obce Mirkovce.
Starosta informoval prítomných o potrebe schválenia VZN o schvaľovaní prevádzky,
prevádzkového času a podmienkach podnikania na území obce Mirkovce, ktoré doposiaľ obec
nemala prijaté. Starosta prečítal dôvodovú správu k predmetnému VZN, kde v zmysle § 4 ods.
3 písm. i) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy plní úlohy na úseku ochrany
spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb.
Obec vydáva toto nariadenie v záujme zachovania a dodržiavania verejného poriadku
na území obce, v záujme zachovania, podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života obyvateľov obce.
Novým všeobecne záväzným nariadením sa navrhuje normatívne určiť pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v súlade s platnými právnymi predpismi na území
SR. V rámci určeného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre
každú prevádzku.
Schvaľovanie predmetného VZN sprevádzala búrlivá rozprava medzi priaznivcami
a odporcami predmetného VZN. Starosta konštatoval, že do dátumu ukončenia lehoty
pripomienkového konania nikto nepodal žiadnu pripomienku, preto dal hlasovať o VZN
v takom znení ako bolo zverejnené na pripomienkovanie.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.29
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
neschvaľuje VZN č. 3/2019 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach
podnikania na územní Obce Mirkovce.
Hlasovanie
Za:
3
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

1
3
0

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Andrea
Engeľová,
Milan Lazor
Cyril Cmár, Ján Sýkora, František Balog
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K bodu č. 10. Schválenie programu odpadového hospodárstva obce Mirkovce na roky
2016-2020
Starosta informoval prítomných, o Programe odpadového hospodárstva obce Mirkovce
na roky 2016-2020, ktorý bol predložený Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti
o životné prostredie, kde výsledok jeho posúdenia bol kladný, teda Program odpadového
hospodárstva obce Mirkovce na roky 2016-2020 je v súlade s ustanoveniami zákona
o odpadoch a v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Prešovského
kraja na roky 2016-2020, ktorá bola vydaná Vyhláškou Okresného úradu Prešov č. 1/2018
z 18.10.2018.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.30
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Mirkovce na roky 2016 – 2020
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. 11: Schválenie odkúpenia pozemku parcela 88 – Záhrada, parcela 89 - zastavaná
plocha – LV 5
Starosta informoval prítomných o skutočnosti, že doteraz neboli parcely 88 záhrada
a parcela 89 zastavaná plocha na ktorých sa nachádza ZŠ č.p.16 prevedené aj napriek
odkúpeniu na obec Mirkovce a nenašla sa žiadna kúpno-predajná zmluva na základe ktorej by
sa mohol prevod uskutočniť. Po porade s právnikom je najjednoduchším zákonným riešením
ich opätovne odkúpenie za 1 euro a následne ich prevod na obec, kde s týmto riešením terajší
majitelia súhlasia.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.31
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva:
a)
z predávajúceho Anton Straka, rod. Straka, nar. 10.12.1940, bytom Slovenská 887/43,
082 21 Veľký Šariš na kupujúceho Obec Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484,
v podiele ½ k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 5, kat.úz.: Mirkovce, obec:
Mirkovce, okres: Prešov ako pozemok CKN s parc.č. 88, o výmere 1.447 m², druh pozemku:
záhrada a pozemok CKN s parc.č. 89, o výmere 1.232 m², druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvoria, za kúpnu cenu vo výške 1 EUR,
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b)
z predávajúceho Štefan Straka, rod. Straka, nar. 3.8.1950, bytom Čajkovského 818/21,
080 05 Prešov – Solivar na kupujúceho Obec Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO:
00327484, v podiele ½ k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 5, kat.úz.: Mirkovce,
obec: Mirkovce, okres: Prešov ako pozemok CKN s parc.č. 88, o výmere 1.447 m², druh
pozemku: záhrada a pozemok CKN s parc.č. 89, o výmere 1.232 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. 5, 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.
5, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov s predávajúcimi Antonom Strakom, rod.
Strakom a Štefanom Strakom, rod. Strakom.
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. 12: Žiadosť o zabezpečenie čističky
Starosta informoval prítomných o žiadosti Vladislava Šutka bytom Mirkovce č. 1 o
zabezpečenie čističky odpadových vôd, tak ako boli zabezpečené čističky pre ostatných
obyvateľov obce Mirkovce.
Poslanci o žiadosti o zabezpečenie čističky odpadových vôd pre rodinný dom č. p.:1
rokovali.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.32
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
a.)
Schvaľuje zakúpenie čističky odpadových vôd pre rodinný dom s č.p.: 1 Mirkovce
osadenie čističky vykoná majiteľ RD v súlade s platnou legislatívou.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0
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K bodu č. 13: Sťažnosť na prevádzky potravín – nerešpektovanie prevádzkového času, žiadosť
o príspevok na plot, riešenie využívania cesty k cintorínu.
Starosta prečítal sťažnosť Petra Feňaka na nedodržiavanie prevádzkového času
potravín, neriešenie jeho predchádzajúcej žiadosti o výstavbu, resp. spolufinancovanie
betónového plota medzi cestou k cintorínu a jeho pozemkom, ako aj prechádzanie obyvateľov
poza za záhrady k rómskej osade.
Starosta informoval prítomných, že časť žiadosti týkajúca sa nedodržiavania otváracích
hodín v prevádzkach potravín bola odstúpená OU odboru živnostenského podnikania nakoľko
keďže obec nemá prijaté VZN o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach
podnikania na území obce Mirkovce nemôže tento podnet prejedať. O žiadosti Petra Feňaka vo
veci spolufinancovania betónového plota poslanci rokovali, tak isto rokovali o návrhu starostu
obce o osadení brány a plota na zamedzenie prechádzania poza záhrady rodinných domov
k rómskej osade a rozšírení cesty. Po rozprave starosta nad návrh hlasovať o spolufinancovaní
výstavby betónového plota.
Hlasovanie
Andrea Engeľová,

Za:
Proti :

1
6

Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0

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

zakúpenie pletiva potrebného na rozšírenie cesty medzi cintorínom a záhradami rodinných
domov.
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
1
0

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

Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.33
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
a./ neschvaľuje žiadosť Petra Feňaka o príspevok na betónový plot medzi obecnou cestou
a pozemnom žiadateľa
b./ schvaľuje zakúpenie pletiva na oplotenie záhrad za účelom rozšírenia obecnej cesty
medzi cintorínom a záhradami.
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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. 14: MŠ Brestov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na nákup učebných
pomôcok.
Starosta informoval občanov o žiadosti riaditeľky MŠ v obci Brestov do ktorej chodia
aj deti z obce Mirkovce- Niereše o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na nákup
učebných pomôcok. Starosta informoval poslancov, že do MŠ Brestov chodí sedem detí z našej
obce.
Poslanci o žiadosti rokovali a uzniesli sa na príspevku vo výške 700 eur
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.34
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
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 700 eur
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. 14a : Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v rómskej osade.
Starosta informoval prítomných o žiadostiach Lucie Balogovej bytom Mirkovce č. 110
a Jozefa Baloga, bytom Mirkovce č. 95 o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Mirkovce.
Vzhľadom k tomu, že žiadosti boli na OcU doručené dňa 12.06.2019 a 13.06.2019 nemali
poslanci čas vykonať posúdenie priamo na mieste rozhodli sa tento bod programu odložiť na
najbližšie zasadnutie OZ.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.35
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
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a./ neschvaľuje odpredaj pozemkov žiadateľov pre Lucie Balogovej bytom Mirkovce č. 110
a Jozefa Baloga, bytom Mirkovce č. 95
b./ odkladá prejedanie žiadosti na najbližšie riadne zasadnutie OZ
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. 15 : Zvýšenie miery triedenia odpadov - opatrenia
Starosta informoval prítomných, že úroveň triedenia odpadov v obci Mirkovce
vypočítaná za rok 2018 je na úrovni 2,89%, pričom miera triedenia odpadov v roku 2020 by
mala dosiahnuť úroveň 60%, čo pri súčasnej miere triedenia je pre obec Mirkovce
nedosiahnuteľný cieľ. Najväčšie množstvo netriedeného odpadu vzniká v rómskej osade, ktorá
za rok 2018 vyprodukovala okolo 190 ton objemového odpadu, pričom za uskladnenie tony
takého to odpadu v roku 2019 zaplatí obec 49 eur za tonu bez dopravy a v roku 2020 to bude
už 58 eur za tonu bez dopravy a každým ďalším rokom sa bude cena iba zvyšovať.
Starosta obce navrhol oplotiť veľkokapacitné kontajnery na odpad v rómskej osade, aby
nedochádzalo ich zapĺňaniu odpadom ktorý privezú občania mimo obce Mirkovce, tak isto
navrhol, že tieto kontajnery budú prikryté aby do nich nepršalo a nezvyšovala sa ich hmotnosť.
Pre rómskych občanov navrhol zakúpiť 10 suchých WC, ktoré budú rozmiestnené po osade,
aby občania do kontajnerov nevylievali exkrementy.
Poslanci o návrhu oplotenia veľkokapacitných kontajnerov a zakúpení suchých WC
rokovali.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.36
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- berie na vedomie problematiku odpadového hospodárstva v rómskej osade obce Mirkovce - poveruje starostu vybudovaním oploteného stojiska pre veľkokapacitné kontajnery na
komunálny odpad, triedený odpad a zakúpenie suchých WC pre rómsku komunitu.
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. 16 : Návrhy, informácie poslancov – starostu
11

K tomuto bodu vystúpil starosta obce:
Starosta informoval poslancov a občanov o prieskume, záujmu o vykonanie
pozemkových úprav – sceľovaní pozemkov v katastri obce Mirkovce ktorý vykonáva Okresný
úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor s tým, že požiadal občanov aby sa do prieskumu zapojili
a vyjadrili svoj súhlas s pozemkovými úpravami, ktoré budú v plnom rozsahu hradené
z prostriedkov EU, pričom vlastníci pozemkov v kat. obce Mirkovce majú možnosť sceliť
svoje rozdrobené pozemky.
Starosta ďalej informoval občanov o stave príprav na výstavbu MŠ v obci Mirkovce,
pričom informoval, že je pred podpisom zmluvy s firmou, ktorá uspela vo výberovom konaní
na výstavbu MŠ, kde predpokladaný začiatok výstavby je do konca tohto roka. Starosta
informoval občanov o prepise niektorých pozemkov, ktoré boli vo vlastníctve štátu na obec,
pričom obec získa tieto pozemky prevodom. Ďalej informoval o rekonštrukcií
telekomunikačného vedenia v obci, kde by sa mala uskutočniť jeho celková rekonštrukcia
spočívajúca v odstránení káblov vedenia, ktoré nie sú v prevádzke a tak isto v odstránení
starých drevených stĺpov. Starosta informoval občanov o vyčistení potoka Balky a obecných
pozemkov o ktoré sa obec roky nestarala a boli zarastené náletovými drevinami. Jedna sa o
starý cintorín a pozemok pri starom kostole. Ďalej starosta informoval občanov
o pripravovaných úpravách centra obce, ktoré budú spočívať vo vybudovaní oddeleného
zeleného pásu okolo potoka popri ceste a vyvýšeného nástupišťa pri autobusovej zastávke
s novou čakárňou na autobus. Starosta tak isto informoval občanov o pokračujúcom zámere
odkúpenia pozemku od terajšieho vlastníka v strede obce tzv. Karasova záhrada, kde by obec
chcela vybudovať parkovisko a predajné miesto pre ambulantný predaj tovaru.
Prijaté uznesenie:

Uznesenie č.37
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
a./berie na vedomie informácie starostu obce
-

o podanom návrhu na vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Mirkovce
o stave verejného obstarávania na výstavbu MŠ
o prevode objektov a pozemkov vo vlastníctve štátu, súkromných osôb a OU na obec
o pripravovaných úpravách centra obce
o odkúpení pozemku v centre obce

b./ p o v e r u j e starostu obce rokovaním s terajším majiteľom pozemku č.p.: CKN 244
o jeho odkúpení
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0
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K bodu č. 17: Diskusia
V diskusií vystúpil:
p. Imrich Košalko- ktorý sa sťažoval na ihrisko v škole, ktoré využívajú deti pričom je
tam hluk a požadoval jeho úplne uzatvorenie pre verejnosť.
Starosta odpovedal, že obec Mirkovce už roky nemá verejné priestranstvo ani ihrisko
na ktorom by sa mohli hlavne deti z rómskej komunity hrať, preto sa využívajú na tento účel aj
ihriska pri základných školách, čo je dočasné riešenie pokiaľ sa nevybuduje verejné
priestranstvo a „ihrisko“ pri cintoríne. Starosta uviedol, že nie je pravdou, aby sa ihrisko
využívalo aj v nedeľu od začiatku roka sa tak stalo iba dvakrát, keď ihrisko ostalo otvorené
a využili to malé rómske deti.
p. Jozef Balog sa pýtal, prečo mu poslanci neodsúhlasili kúpu pozemku v rómskej osade
ale preložili tento bod na najbližšie riadne zasadnutie OZ.
Starosta žiadateľa informoval, že jeho žiadosť bola zaslaná deň pred zasadnutím
zastupiteľstva a poslanci nemali čas tento bod prerokovať. Vzhľadom k tomu, že v minulosti
sa pozemky v rómskej osade predávali v rozpore so zákonom a doteraz aj keď „majitelia“ za
tieto pozemky zaplatili nie je možný ich prevod. Starosta tak isto poukázal na uznesenie č.
31/2008, na ktoré upozornil poslancov a starostu hlavný kontrolór obce, kde obec predá
pozemok iba vtedy ak bude kupujúci postupovať v zmysle stavebného zákona, čo v prípade p.
Baloga nie je splnené, nakoľko si na pozemku vo vlastníctve obce začal stavať rodinný dom
v rozpore so zákonom aj napriek upozorneniam.
p. Kvetoslava Balogová sa informovala, prečo rómske bytovky nie sú v správe obce
a prečo tam nie je chodník.
Starosta informoval, že tri rómske bytovky doposiaľ nie sú zapísané v katastri, nikto
nie je ich správcom, obec mená žiaden dokument svedčiaci o tom, že bytovky patria obci, obec
tieto stavby ani pozemok pod nimi nemá v majetku obce. Starosta informoval, že čo sa týka
tohto problému pravdepodobne bude nutné vyvolať súdny spor o to komu bytovky vlastne
patria. Tak isto informoval, že obec nemôže využiť prostriedky z fondov EU na výstavbu
chodníka pri bytovkách, nakoľko pozemky pod bytovkami nepatria obci ale konkrétnym
osobám v počte cez 100 osôb.
p. Jozef Balog sa informoval ohľadom výstavby chodníka v smere na obec Brestov, kde
bola spracovaná jeho projektová dokumentácia.
Starosta informoval, že vec je v štádiu vydania stavebného povolenia, ale obec bude
čakať na výzvu z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorá už mala vyjsť v mesiaci apríl
2019 a ktorá je zameraná aj na financovanie vybudovania chodníkov k rómskym obydliam.
p. Imrich Chmúr sa sťažoval na rómsku mládež, ktorá v nočných hodinách sedí pri
rodinnom dome č.p. 9 a robí tam hluk.
Starosta informoval p. Cmúra, že ak je to po 22.00 hod je potrebné aby volal na políciu
a vec oznámil.
p. Peter Feňak žiadal, aby bolo do zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
poznamenané, že poslanec Milan Lazor je pod vplyvom alkoholu.
Starosta informoval p. Feňaka, že nemá oprávnenie ani možnosť zistiť, či poslanec
Milan Lazor je pod vplyvom alkoholu alebo nie.
K bodu č. 19 : Prijaté uznesenia:

Uznesenie č.24
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
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- B e r i e na vedomie
a) Plnenie uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce zo dňa 15.02.2019
b) Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky obce Mirkovce
za rok 2018.
c) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2018
d) Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov
a výdavkov za obdobie január až máj 2019
e) Súhrnu správu obecného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018,
f) Správu z následnej finančnej kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ
Mirkovce.

Uznesenie č.25
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na II. polrok
2019 a poveruje ho vykonaním.

Uznesenie č.26
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e
a) záverečný účet obce Mirkovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo
výške 36.251,65eur

Uznesenie č.27
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1-3/2019

Uznesenie č.28
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
-s ch v a ľ u j e Štatút Obce Mirkovce.

Uznesenie č.29
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
neschvaľuje VZN č. 3/2019 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach
podnikania na územní Obce Mirkovce.

Uznesenie č.30
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Mirkovce na roky 2016 – 2020

Uznesenie č.31
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
14

- s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva:
a)
z predávajúceho Anton Straka, rod. Straka, nar. 10.12.1940, bytom Slovenská 887/43,
082 21 Veľký Šariš na kupujúceho Obec Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484,
v podiele ½ k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 5, kat.úz.: Mirkovce, obec:
Mirkovce, okres: Prešov ako pozemok CKN s parc.č. 88, o výmere 1.447 m², druh pozemku:
záhrada a pozemok CKN s parc.č. 89, o výmere 1.232 m², druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvoria, za kúpnu cenu vo výške 1 EUR,
b)
z predávajúceho Štefan Straka, rod. Straka, nar. 3.8.1950, bytom Čajkovského 818/21,
080 05 Prešov – Solivar na kupujúceho Obec Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO:
00327484, v podiele ½ k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 5, kat.úz.: Mirkovce,
obec: Mirkovce, okres: Prešov ako pozemok CKN s parc.č. 88, o výmere 1.447 m², druh
pozemku: záhrada a pozemok CKN s parc.č. 89, o výmere 1.232 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. 5, 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.
5, kat.úz.: Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov s predávajúcimi Antonom Strakom, rod.
Strakom a Štefanom Strakom, rod. Strakom.

Uznesenie č.32
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
b.)
Schvaľuje zakúpenie čističky odpadových vôd pre rodinný dom s č.p.: 1 Mirkovce
osadenie čističky vykoná majiteľ RD v súlade s platnou legislatívou.

Uznesenie č.33
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
a./ neschvaľuje žiadosť Petra Feňaka o príspevok na betónový plot medzi obecnou cestou
a pozemnom žiadateľa
b./ schvaľuje zakúpenie pletiva na oplotenie záhrad za účelom rozšírenia obecnej cesty
medzi cintorínom a záhradami.

Uznesenie č.34
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
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 700 eur

Uznesenie č.35
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
a./ neschvaľuje odpredaj pozemkov žiadateľov pre Lucie Balogovej bytom Mirkovce č. 110
a Jozefa Baloga, bytom Mirkovce č. 95
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b./ odkladá prejedanie žiadosti na najbližšie riadne zasadnutie OZ

Uznesenie č.36
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- berie na vedomie problematiku odpadového hospodárstva v rómskej osade obce Mirkovce - poveruje starostu vybudovaním oploteného stojiska pre veľkokapacitné kontajnery na
komunálny odpad, triedený odpad a zakúpenie suchých WC pre rómsku komunitu.

Uznesenie č.37
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
a./berie na vedomie informácie starostu obce
-

o podanom návrhu na vykonanie pozemkových úprav v k.u. Mirkovce
o stave verejného obstarávania na výstavbu MŠ
o prevode objektov a pozemkov vo vlastníctve štátu, súkromných osôb a OU na obec
o pripravovaných úpravách centra obce
o odkúpení pozemku v centre obce

b./ p o v e r u j e starostu obce rokovaním s terajším majiteľom pozemku č.p.: CKN 244
o jeho odkúpení
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, zároveň požiadal
občanov a poslancov aby sa do budúcna zúčastňovali zasadnutí len ak nebudú pod vplyvom
alkoholu, aby nedochádzalo k prekrikovaniu, roztržkám a správaniu ktoré na rokovanie
obecného zastupiteľstva nepatrí.

V Mirkovciach dňa 21.6.2019
Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Pancurák
František Engeľ

Zapísal : Mgr. Martina Piskurová
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