Zápisnica
1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 22. 11.2022 v čase
o 18.00. hod na Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, Cyril Cmár, František Engeľ ,Ján Sýkora , Mgr. Zuzana
Korupecka, Andrea Engeľová, Milan Lazor, Mgr. Martin Reguli, Peter Feňák,
Martin Juraško.
Poslanci OZ ospravedlnení:
Kontrolór obce: doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
Zapisovateľka : Mgr. Martina Piskurová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
11. Prijatie zásad odmeňovania poslancov a členov obecných komisií
12. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
13. Ostatné
14. Schválenie uznesení
15. Diskusia
16. Záver

Ustanovujúce zasadnutie OZ obce Mirkovce otvoril a viedol Mgr. Marián Engel, starosta
obce. V úvode rokovania privítala prítomných a skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 7
poslancov obecného zastupiteľstva volebného obdobia 20018 – 2022 a teda, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je prítomný potrebný počet poslancov. Starosta
prítomných informoval, že program zasadnutia OZ, bude rozdelený do dvoch časti a to na
slávnostnú a pracovnú.
K bodu č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: Ľubomír Pancurák
František Engeľ
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

František Engeľ, Cyril Cmár, Ján Sýkora, Mgr.
Zuzana Korupecká, Andrea Engeľová, Ľubomír
Pancurák, Milan Lazor

0
0
0

K bodu č. 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Mgr. Marián Engel odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie
p. Elene Šutkovej , ktorá oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.
Z celkového počtu 868 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 424 oprávnených voličov,
čo predstavuje 48,84 % účasť.
Platných hlasov odovzdaných pre voľbu starostu bolo 402. O post starostu sa uchádzali dvaja
kandidáti. Kandidát č. 1 – Milan Balog získal celkom 61 hlasov, kandidát č. 2 – Mgr. Marián
Engel získal celkom 341 hlasov. Na základe zistených výsledkov miestna volebná komisia
konštatovala, že starostom obce Mirkovce na volebné obdobie 2022- 2026 po zložení zákonom
predpísaného sľubu sa stáva Mgr. Marián Engel.
Miestna volebná komisia zaregistrovala 13 kandidátov na funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva, pričom dvaja kandidáti sa vzdali kandidatúry ešte pred voľbami. Z celkového počtu
voličov, kandidátom na funkciu poslanca OcZ bolo odovzdaných 379 platných hlasov. Kandidáti,
ktorí boli zvolení za poslancov OcZ v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Martin Reguli s počtom platných hlasov 228
Ľubomír Pancurák s počtom platných hlasov 216
František Engeľ s počtom platných hlasov 209
Andrea Engeľová . s počtom platných hlasov 204
Peter Feňák s počtom platných hlasov 194
Mgr. Zuzana Korupecká s počtom platných hlasov 191
Martin Juraško s počtom platných hlasov 186

K bodu č. 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Elena Šutková slávnostne odovzdala starostovi
obce osvedčenie o zvolení za starostu. Následne novozvolený starosta obce Mgr. Mariáín Engel
zložil sľub starostu obce:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Sľub potvrdil svojim podpisom.
.
K bodu č. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Mgr. Marián Engel vyzval poslanca Mgr. Martina Reguliho, aby
v zastúpení zvolených poslancov prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Sľub potvrdili svojim podpisom všetci 7 poslanci. Následne každý prítomný poslanec si
prevzal z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie osvedčenie o zvolení za poslanca
K bodu č. 6 Vystúpenie novozvoleného starostu
Starosta Obce Mgr. Marián Engel vystúpil s nasledovným príhovorom:
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia a občania Mirkoviec. Dovoľte
mi, aby som na úvod svojho vystúpenia poďakoval všetkým občanom Mirkoviec, ktorí využili svoje
právo rozhodovať o veciach verejných a zúčastnili sa na tohtoročných voľbách do samosprávy obce.
Samozrejme, moja vďaka patrí najmä tým, ktorí mi prejavili dôveru a svoj hlas dali
v prospech mojej kandidatúry. Výsledok komunálnych volieb a počet 341 voličských hlasov v môj
prospech, je pre mňa potešujúci a príjemný, ale na druhej strane i zaväzujúci. Pevne verím, že
nesklamem svojich voličov a svojou prácou v úrade starostu obce potvrdím, že ich rozhodnutie vo
volebnej miestnosti bolo tou správnou voľbou. Tých ostatných, ktorí svoj hlas dali môjmu
protikandidátovi, chcem počas nasledujúcich štyroch rokov presvedčiť, že rozvoj našej obce
a zvyšovanie kvality žitia v nej je mojím prvoradým cieľom.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, Vám všetkým ešte raz gratulujem k zvoleniu
za poslancov Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach. Odvažujem vysloviť presvedčenie, že naša
spolupráca bude dobrá a efektívna. Verím, že veľmi rýchlo sa budeme môcť považovať za tím ľudí,
ktorí majú spoločný pracovný cieľ a v prospech tohto cieľa ťahajú všetci za jeden povraz. Stojí pred
nami zodpovedná a nie ľahká práca pri správe vecí verejných. Ako sa jej zhostíme a aké budú jej
výsledky, to záleží od nás, od našej spolupráce, od vzájomného rešpektovania sa od úcty k názoru
toho druhého pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra. Stali ste sa novými správcami našej
obce. Vaším poslaním bude v nasledujúcich štyroch rokoch pamätať na tých, ktorí Vám to umožnili.
Ľudia Vás budú hodnotiť nie podľa reči, ale podľa skutkov.
Vážení poslanci, vážení občania dovoľte mi aby som z toho miesta za obrovský kus práce
v prospech obce v predchádzajúcich štyroch rokoch, ale aj v predchádzajúcich volebných obdobiach
poďakoval poslancom, ktorým pôsobenie v obecnom zastupiteľstve končí a to: Cyrilovi Cmarovi,

ktorý mandát poslanca vykonával od roku 2011 do roku 2022, Jánovi Sýkorovi, ktorý poslanecký
mandát vykonával s prestávkou jedného volebného obdobia od roku 2007 do roku 2022, nebohému
Františkovi Balogovi, ktorý poslanecký mandát vykonáva od roku 2011 do roku 2022 a Milanovi
Lazorovi, ktorý poslanecký mandát vykonával od roku 2018 do roku 2022. Výsledky ich
pracovného nasadenia sú viditeľné a hmatateľné. Chcem sa im poďakoval, za podporu pri
presadzovaním projektov, ktoré sme za štyri roky zrealizovali, aj ich zásluhou sa naša obec za štyri
roky zmenila. Pri tejto príležitosti mi vážení poslanci dovoľte aby som Vám odovzdal pamätné
plakety a malý darček a zaželal Vám veľa zdravia a úspechov v ďalšom pracovnom , ale aj osobnom
živote.
K bodu č. 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia OZ, skonštatoval, že na
zasadnutí je prítomných 7 poslancov obecného zastupiteľstva a teda obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné, nakoľko bol prítomný potrebný počet poslancov.
Starosta prečítal program schôdze a vyzval poslancov či chce niekto doplniť program
rokovania, keďže nebol návrh na doplnenie dal o programe hlasovať.

Hlasovanie k bodu 6
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

K bodu č. 8 Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu
V zmysle § 13b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné
obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
Na základe preferenčných hlasov, starosta za svojho zástupcu pooveruje poslanca ktorý vo
v komunálnych voľbách získal najviac preferenčných hlasov a to Mgr. Martina Reguliho.
Mgr. Martin Reguli súhlasil s poverením a prijal ho.
Hlasovanie: Za tento návrh sa nehlasuje, určenie je v kompetencií starostu obce.

K bodu č.9 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Podľa § 12 ods. 2 prvá veta zákona NR SR č. 365/1990 Zb o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov - Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov,
starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia
žiadosti na jeho konanie.

Podľa § 12 ods. 3 tretia veta - Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
Podľa § 12 ods. 5 piata veta a ods.6 tretia veta - Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo
odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
Starosta navrhol aby za poslanca povereného zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva bol poverený Ľubomír Pancurák vzhľadom k tomu, že zo zvolených poslancov
vykonáva mandát najdlhšie a preto má najviac skúsenosti.
Ľubomír Pancurák súhlasil s poverením a prijal ho
Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

K bodu č.10 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
V súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce, prípadne môže
zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary.
Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva.
Zloženie a úlohy komisií sú v plnej kompetencii obecného zastupiteľstva, ktoré môže podľa
potreby komisie aj zlučovať, rozdeľovať a zrušiť, alebo podľa potreby ich zriadi ako stále
alebo dočasné orgány. Z uvedeného vyplýva, že rámcovú náplň činností komisií, aj tým aj účel, za
akým boli zriadené, určuje obecné zastupiteľstvo.
Komisie obecného zastupiteľstva, či už sú zriadené ako stále alebo dočasné orgány, sa
schádzajú podľa potreby, resp. môže sa ustanoviť periodicita „spravidla raz za dva mesiace“.
Dôvod zasadnutia komisie je priamo závislý od úloh vymedzených obecným zastupiteľstvom (napr.
v rámci poradnej funkcie komisie vypracujú stanoviská k materiálom prerokúvaným na obecnom
zastupiteľstve) alebo v rámci iniciatívnej funkcie komisie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie
všetkých dôležitých otázok života obce.
Starosta obce Mgr. Marián Engel podal návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,
a to Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá je povinná v zmysle ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov, ďalej Komisie pre verejný poriadok a Komisie pre kultúru, vzdelávanie,
mládež a šport.

Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Starosta obce zároveň navrhol, aby voľba predsedu a členov komisií bola vykonaná
verejným hlasovaním.
Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Starosta obce Mgr. Marián Engel navrhol za predsedu Komisie na ochranu verejného
záujmu poslankyňu Mgr. Zuzanu Korupeckú a za členov komisie Mgr. Martina Reguliho, Andreu
Engeľovu,
Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Za predsedu Komisie pre verejný poriadok navrhol starosta obce poslanca Ľubomíra
Pancuráka, za členov komisie poslancov: Františka Engeľa, Petra Feňaka a Martina Juraška.
Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Za predsedu Komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport navrhol starosta obce Mgr.
Martina Reguliho, za členov Františka Engeľa, Petra Feňaka, Ľubomíra Pancuraka, a Martina
Juraška.
Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

K bodu č.11 Prijatie zásad odmeňovania poslancov a členov obecných komisií
Starosta obce Mgr. Marián Engel a informoval poslancov, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. k)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo
rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať štatút obce,
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.
Starosta navrhol prijať nové zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
nakoľko doposiaľ platné zásady stratili platnosť uplynutím funkčného obdobia poslancov. Starosta
prečítal návrh nových zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce
Mirkovce.
Viď. príloha
Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

K bodu č.12 Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
Starosta obce Mr. Marián Engel otvoril zámer k predmetnému bodu podal informáciu k
určeniu platu starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V zmysle § 3
ods. 1 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 ods. 1. Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej
republiky v roku 2021 dosiahla 1121 €. Plat podľa odseku 1 patrí starostovi od dňa zloženia
predpísaného sľubu. Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa
počtu obyvateľov obce. Pre obec Mirkovce, ktorá patrí do skupiny 3 podľa počtu obyvateľov od
1001 do 3000, je stanovený 2,20 násobok. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené v § 3 ods.
1 citovaného zákona. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %

Obecné zastupiteľstvo určuje platu starostu obce Mirkovce v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. to znamená základný mesačný plat.
Hlasovanie k bodu
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

K bodu č.13 Ostatné
Starosta obce predniesol návrh na udelenie koncoročných odmien hlavnému kontrolórovi
obce a veliteľovi dobrovoľných hasičov a to nasledovne: Hlavný kontrolór 15% z mesačného platu
za každý mesiac kalendárneho roka 2022, veliteľ hasičov 300 eur. Starosta výšku odmeny odôvodnil
dobrou spoluprácou a aktívnym prístupom k plneniu svojich povinnosti.
Poslanci o návrhu rokovali, následne dal starosta vyzval poslancov či ma niekto iný návrh,
keďže nikto nemal dal starosta o návrhu hlasovať.
Hlasovanie za návrh.
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

0
0
0

K bodu č.14 Schválenie uznesení

Návrh na uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
A.berienavedomie
1. overovateľov zápisnice a uznesení, ktorými sú poslanci František Engeľ a Ľubomír
Pancurák a zapisovateľku zápisnice Mgr. Martinu Piskurovú.
2. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
3. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Mirkovce Mgr. Marián Engel zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Andrea Engeľová, František Engeľ, Peter
Feňak, Mgr. Zuzana Korupecká, Martin Juraško a Mgr. Martin Reguli zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Návrh na uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce zo dňa
22.11.2022.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Návrh na uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie informáciu o poverení poslanca Mgr. Martina Reguliho zastupovaním starostu
obce v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v
rozsahu zastúpenia určenom v písomnom poverení starostom obce.

Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Návrh na uznesenie č. 4/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
p o v e r u j e poslanca Ľubomíra Pancuráka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Návrh na uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.

zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu
komisiu pre verejný poriadok
komisiu pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport

B.

súhlasí
aby voľba predsedu a členov komisií bola vykonaná verejným hlasovaním.

Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Návrh na uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí
predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Zuzana Korupecká
členov komisie:
Mgr. Martin Reguli
Andrea Engeľová

predsedu Komisie pre verejný poriadok: Ľubomír Pancurák
členov komisie:
František Engeľ,
Peter Feňak
Martin Juraško
predsedu Komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport: Mgr.Martin Reguli
členov komisie:
Ľubomír Pancurák
František Engeľ,
Peter Feňak
Martin Juraško
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Návrh na uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Mirkovce
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Návrh na uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
U r č u j e plat starostovi obce Mirkovce Mgr. Marianovi Engelovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, a to v nasledovnom rozsahu: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
rok 2021 a násobku 2,20 s účinnosťou od 22.novembra 2022.
V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. sa plat s účinnosťou

Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

Návrh na uznesenie č. 9/2022
A./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov
Schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Mirkovce vo výške 15% z mesačného platu za
každý mesiac kalendárneho roka 2022
B./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 39 Štatútu obce Mirkovce.
Schvaľuje odmenu veliteľovi dobrovoľných hasičov a zároveň veliteľovi hasičskej jednotky obce
Mirkovce vo výške 300€ za jeho činnosť a angažovanosť v prospech dobrovoľného hasičského
zboru v Mirkovciach
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :

0
0

Neprítomní:

0

Mgr. Martin Reguli, František Engeľ, Mgr. Zuzana
Korupecká, Andrea Engeľová, Peter Feňák, Martin
Juraško

K bodu č. 15 Diskusia:
V diskusií vystúpil starosta Mgr. Marián Engel, ktorý informoval poslancov a občanov
o nutnosti zvyšovania poplatkov za odvoz komunálneho odpadu nakoľko zo strany zberovej
spoločnosti došlo k navýšeniu ceny z dôvodu zvýšených nákladov na pohonné hmoty ako aj
medziročnej inflácie. K zvýšeniu poplatkov je potrebné pristúpiť od 01.01.2023. Výpočet ceny za
komunálny odpad bude podľa nového dodatku k zmluve pozostávať z poplatku za manipuláciu
s nádobou, ktorý pri 120 l nádobách je 1,20 eura poplatku za váhu komunálneho odpadu, kde za
jeden kilogram to bude činiť 0,151 eur. Pri priemernej váhe 16,6 kg komunálneho odpadu bude za
manipuláciu a komunálny odpad cena 3,70 eura. (1,20 manipulácia ) + (16,60x0,1510=2,50 váha )
V diskusií vystúpil poslanec Cyril Cmár, ktorý za poslancov, ktorým skončil mandát, resp.
nekandidovali do OZ poďakoval starostovi za spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov.

16. Záver
V závere starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce o 19.00 hod.
Overovatelia zápisnice:
...........................................
František Engeľ, v.r.

Zapísala: Mgr. Martina Piskurová

...........................................
Ľubomír Pancurák, v.r.

..........................................
Mgr. Marián Engel, v.r.
starosta obce

