Zápisnica
Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 24. 06.2022 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, Cyril Cmár, Ján Sýkora, František Engeľ,
Mgr. Zuzana Korupecká,
v čase o 17.17. hod Milan Lazor
Poslanci OZ ospravedlnení: Andrea Engeľová
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 2021.- predkladá kontrolór obce
6. Sprava nezávislého audítora k účtovnej uzávierke k 31.12.2021
7. Návrh na schválenie zavereného účtu obce Mirkovce za rok 2021– predkladá starosta
8. Správa z finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až jún 2022.
predkladá kontrolór obce
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na obdobie 2. polroka
2022.- predkladá kontrolór obce
10. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1-2 – predkladá starosta
11. Návrh na schválenie počtu volebných obvodnou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb o voľbách
do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2022-2026
12. Návrh na schválenie počtu poslancov OZ v zmysle § 11 ods.3 písm. e) zákona č. 369/1990
Zb o obecnom zriadení na nové volebné obdobie 2022-2026
13. Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu v zmysle § 11 ods.4 písm.
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na volebné obdobie 2022-2026
14. Návrh na schválenie VZN Obce Mirkovce o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a
ochranu verejnej zelene na území obce Mirkovce.
15. Návrh na schválenie dodatku VZN 3/2020 Obce Mirkovce o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu Obce Mirkovce na kapitálové výdavky–
predkladá starosta
17. Ostatné.
18. Návrhy, informácie poslancov – starostu
19. Diskusia
20. Prijaté uznesenia
21. 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. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: Cmár Cyril
František Engeľ
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie k bodu 2
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, Mgr. Zuzana Korupecká

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 k bodu 3
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, Mgr. Zuzana Korupecká,

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.
Na OZ dňa 01.04.2022 bolo prijatých 10 uznesení od č. 157-162
Uznesenia od 157-161 boli splnené uznesenie č. 162 je v rozpracovaní.

Návrh uznesenia č. 163/2022
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice. Engel František
Cmár Cyril
3. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za uznesenie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, Mgr. Zuzana Korupecká,

0
0
0

K bodu č. 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Mirkovce za rok 2021.
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi
obce Mirkovce a požiadal ho o odprezentovanie stanoviska.
Hlavný kontrolór obce doc. Ing. Ľuboslav Straka PhD k návrhu záverečného účtu obce
Mirkovce za rok 2021 zhrnul, že záverečný účet obce Mirkovce bol spracovaný v súlade s
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
odporučil obecnému zastupiteľstvu Mirkovce návrh záverečného účtu obce Mirkovce za rok
2021 schváliť bez výhrad.
K bodu č. 6 Sprava nezávislého audítora k účtovnej uzávierke k 31.12.2021
doc. Ing. Ľuboslav Straka PhD informoval poslancov o stanovisku nezávislého audítora
k účtovnej závierke za rok 2021, 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.

Návrh uznesenia č. 164/2022
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) Odborne stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok
2021
b) Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky obce Mirkovce
za rok 2021.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 7. Návrh na schválenie zavereného účtu obce Mirkovce za rok 2021
Starosta informoval poslancov, že návrh záverečného účtu obce Mirkovce bol dňa
9.05.2022 riadne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Mirkovce, kde obec
neobdržala žiadne pripomienky k návrhu, následne starosta vyzval poslancov, či má niekto
dotaz k návrhu záverečného účtu obce Mirkovce za rok 2021, keďže nikto dotaz nemal, dal
starosta hlasovať o uznesení.

Návrh uznesenia č.165 /2022
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 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo
výške 128 143,36
K bodu č. 8. Správa z finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až jún
2022.
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi
obce Mirkovce a požiadal ho o odprezentovanie správ v zmysle bodov programu, ktoré
predkladá hlavný kontrolór obce.
Viď. príloha:
K bodu č. 9 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na obdobie
2. polroka 2022.
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 2022.

Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh uznesenia č. 166/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b), c) a d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. berie na vedomie
- správu z finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až jún 2022
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
III. poveruje
hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 10. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022 - 2/2022
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámil prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením:
1/2022 Obec Mirkovce na základe východiskových údajov pre potreby rozdeľovania
výnosu DPFO- zverejnených na stránke Ministerstva financií navýšila príjmovú časť –
podielové dane o 33 762,00 eur.
Vzhľadom k vývoju situácie na trhu s energiami – výrazne zvýšenie cien energií je
potrebné nevyšiť výdavkové položky za energie, tak isto je potrené počítať s výdavkami na
Materskú školu, otváranie nových tried a školskej jedálne pri MŠ.
2/2022 Presun kapitálových rozpočtových prostriedkov z položky kanalizácia a ČOV,
ktoré boli plánované v prípade schválenia NFP na iné kapitálové výdavky obce, ktoré môžu byť
realizované ešte v roku 2022.

Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh uznesenia č. 167/2022
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 rozpočtové č. 1/2022, č. 2/2022
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 11. Návrh na schválenie počtu volebných obvodnou v zmysle zákona č. 369/1990
Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2022-2026
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 hod.
v zmysle zákona o obecnom zriadení obci vyplývajú v súvislosti so zabezpečením volieb
povinnosti medzi ktoré patrí aj v zákonnej lehote schváliť počet volebných obvodov, schváliť
počet poslancov OZ na ďalšie volebné obdobie a schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku)
starostu.
Starosta navrhol vzhľadom k počtu voličov a územnej celistvosti obce Mirkovce bol
pre voľby určený jeden volebný obvod, zároveň vyzval poslancov, či m niekto oný návrh keďže
nikto nemal dal hlasovať za návrh.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č. 12. Návrh na schválenie počtu poslancov OZ v zmysle § 11 ods.3 písm. e) zákona
č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení na nové volebné obdobie 2022-2026.
Starosta informoval poslancov, že § 11 ods.3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov obce pričom na počet od 1001 do 3100 obyvateľov môže byť 7 až 9
poslancov. Starosta navrhol aby na volebne obdobie 2022-2026 poslanci určili 7 poslancov,
zároveň vyzval poslancov či ma niekto iný návrh, keďže nikto iný návrh nemal dal hlasovať za
návrh.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

13. Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu v zmysle § 11 ods.4 písm.
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na volebné obdobie 2022-2026
Starosta informoval poslancov v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení do kompetencie poslancov patrí aj určenie rozsahu výkonu funkcie na celé
funkčné obdobie podľa osobitného zákona a to najneskôr 90 dní pred voľbami. Starosta navrhol
aby na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 bol rozsah výkonu funkcie na plný úväzok,
zároveň vyzval poslancov, či m niekto oný návrh keďže nikto nemal dal hlasovať za návrh.

Hlasovanie za návrh
Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, Milan Lazor, Mgr. Zuzana Korupecká

Za:

Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

Návrh uznesenia č. 168/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. e), 4 písm
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) určuje jeden volebný obvod na celé volebné obdobie 2022 -2026, ktorý tvorí obec
Mirkovce

b) určuje v súlade s § 11 ods. 3 písm e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce v počet 7.
c) určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026
rozsah výkonu funkcie starostu obce Mirkovce na plný úväzok.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 14. Návrh na schválenie VZN Obce Mirkovce o pravidlách na udržiavanie čistoty v
obci a ochranu verejnej zelene na území obce Mirkovce.
Starosta informoval poslancov, že novelou zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z.
v roku 2018 zákonodarca v ustanovení § 4 ods. 5 písm. a) zákona o obecnom zriadení určuje
obligatórne (povinné) všeobecne záväzné nariadenia, ktorá ma mať obec prijaté. Jedným z nich
je aj nariadenie, ktorými obec ustanoví pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene [§ 4 odsek 3 písm. g) zákona o obecnom zriadení]. Vzhľadom k tomu, že obec nemala
takéto VZN prijaté bolo potrebné toto prijať.
Návrh VZN obce Mirkovce o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene na území obce Mirkovce bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Mirkove a na
webovej stránke obce Mirkovce dňa 25.05.2022 k návrhu VZN neboli doručené žiadne
pripomienky, preto dal starosta o návrhu hlasovať.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh uznesenia č. 169/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Mirkovce 1/2022 o pravidlách na udržiavanie
čistoty v obci a ochrane verejnej zelene na území obce Mirkovce“

Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 15. Návrh na schválenie dodatku VZN 3/2020 obce Mirkovce o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta informoval občanov, že na zasadnutí OZ dňa 01.04.2022 v bode 14 ostatné
Poslanci rokovali o zvýšení poplatku za komunálne odpady z dôvodu navýšenia ceny zberovou
spoločnosťou a zhodli sa na zvýšení poplatku za jednotkovú cena za 110 l nádobu z 1,65 eur na
2,00 eur, pričom tato suma zohľadňuje zvýšenie poplatku spol. Kosit a.s. ako aj pokrytie
poplatkov za ostatné zložky odpadu ktorého zber musí obec zabezpečovať a ktorý je
spoplatnený ( 2x do roka VKK na objemový odpad, 2 x ročne zber nebezpečných odpadov ... )
Výška paušálneho poplatku za 1100 l nádobu zostava nezmenená. Poslanci poverili starostu do
najbližšieho zasadnutia OZ vypracovať návrh dodatku, alebo nového VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh uznesenia č. 170/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje dodatok č.1 k Všeobecné záväzné nariadenie obce Mirkovce 3/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č. 16 Návrh na schválenie použitia rezervného fondu Obce Mirkovce na kapitálové výdavky
obce, viď. dôvodová správa

Návrh na uznesenia č. 171/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
10, § 15, § zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 20.000 €
na dofinancovanie potrebných prác na stavbe Chodník a cesta k rómskej osade.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 17. Ostatné.
Starosta informoval poslancov o žiadosti gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Varhaňovce
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 2.500 eur na opravu fasády chrámu v časti
Niereše. Poslanci o návrhu rokovali, keďže boli rôzne návrhy na výšku príspevku starosta
vzhľadom k možnostiam rozpočtu navrhol príspevok vo výške 1.000 eur o ktorom dal hlasovať.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenia č. 172/2022
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 Gréckokatolícku cirkev Varhaňovce
na opravu fasády kostola v časti Niereše vo výške 1.000 €.

Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Starosta tak isto informoval o požiadavke inštalácie klimatizácie do sály OcÚ Mirkovce,
ktorou sa už poslanci zaoberali aj v roku 2021. Starosta informoval, že za tým účelom dal
vypracovať 3 cenové ponuky na klimatizačné jednotky do hlavnej sály, bočnej zasadačky
a kuchyne, celkove 4 ks klimatizačných jednotiek rôzneho výkonu. Najnižšia celková ponuka
vrátane práce, dopravy a zaškolenia bola vo výške necelých 7.000 €.
Poslanci s zakúpením a inštaláciou klimatizačnej jednotky súhlasili.

K bodu 18. Návrhy, informácie poslancov – starostu
K tomuto bodu požiadal o slovo starosta obce, ktorý informoval poslancov a občanov o:
Stave prác na doplnku č.1 Územného plánu obce Mirkovce, kde verejné prejedanie bude
28.06.2022 v čase o 17.00. hod.
Ďalej informovala poslancov a občanov o priebehu prác na stavbe Materskej školy, kde
termín odovzdania staveniska je určený na 30.06.2022.
Starosta ďalej informoval poslancov a občanov, o stave výstavby chodníka v smere na
obec Brestov a rekonštrukcia cesty do rómskej osady z prostriedkov získaných z MV z
Operačného programu ľudské zdroje v sume 71 902,30 €.
Starosta informoval poslancov vypísaní výberového konania na výstavbu Výdajného
miesta pitnej vody v Rómskej osade Mirkovce zo získanej dotácie z Ministerstva vnútra.
Starosta ďalej informoval poslancov o pozemku, ktorý by bol vhodný na výstavbu
zberného dvora na ktorý je možnosť získania dotácie z výzvy Ministerstva životného
prostredia (MŽP), ktoré je riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného
prostredia (OP KŽP). Starosta informoval poslancov, že vhodný pozemok našiel s tým, že
spolumajiteľ by bol ochotný svoj podiel odpredať za cenu určenú znaleckým posudkom.
Starosta ďalej informoval poslancov, že do najbližšieho zastupiteľstva preverí všetky
podmienky získania dotácie a bude informovať poslancov. Starosta taktiež informoval
poslancov, že obec Varhaňovce a obec Žehňa už podali žiadosti na získanie NFP na zberný
dvor.
Starosta informoval občanov a poslancov, že došlo k podielovému vysporiadaniu medzi
spoluvlastníkmi a obcou Mirkovce, kde došlo k rozdeleniu spoločného pozemku pričom už bol
urobený aj vklad do katastra. Následne starosta informoval, že zvolá stretnutie s občanmi

v časti Niereše, aby sa vybrala najvhodnejšia alternatíva na vybudovanie a usporiadanie
plánovaného verejného priestranstva ( ihrisko, altánok, spevnená plocha..... )

16. Diskusia
Pred začiatkom diskusie starosta oboznámil občanov a poslancov, že v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov v zápisnici nie je možné uvádzať meno a priezvisko diskutujúcich
občanov, takže od teraz sa bude v zápisnici uvádzať občan, občianka.
V diskusií vystúpili:
Poslanec Cyril Cmár, ktorý sa dopytoval, či by nebolo lepšie otvoriť rómskym
spoluobčanom bránu k ihrisku kadiaľ prechádzajú k svojím obydliam, nakoľko teraz
prechádzajú cez plot a poškodzujú ho.
Starosta informoval, že už je zakúpené pletivo aj ostnatý drôt a diery v plote budú
opravené.
Občianka sa informovala o možnostiach ako zamedziť obyvateľom, aby sa zdržiavali
pri predajni potravín, kde postavajú a konzumujú alkoholické nápoje.
Starosta informoval, že požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
samo o sebe nie je priestupkom ani trestným činom. Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v znení neskorších predpisov však umožňuje obciam, aby všeobecne záväzným
nariadením obce upravili zákaz alebo obmedzenie požívania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach. Obec Mirkovce ma síce ešte z roku 1999 prijaté všeobecne záväzné
nariadenie obce Mirkovce č.2/1999. o verejnom poriadku obce, preto je možné osoby, ktoré na
verejne prístupnom mieste konzumujú alkoholické nápoje postihovať za porušenie VZN obce.
Príslušným orgánom sú príslušníci PZ alebo obecná polícia. Vzhľadom k tomu, že obec nemá
zriadenú obecnú políciu táto kompetencia ostáva na štátnu políciu, preto v prípade zistenia
takéhoto konania je potrebné kontaktovať štátnu políciu.
Poslankyňa Zuzana Koruupecká sa informovala ako je to s možnosťou výstavby RD
v časti Niereše .
Starosta informoval, že v zmysle zmeny č.1 UPO Mirkovce, ktorý bude ešte tohto roku
schválený bude možnosť za splnenia určitých zákonných podmienok stavať domy aj na
záhradách terajších pozemkov.
Občan z časti Niereše sa informoval, že či sa bude riešiť vysporiadanie pozemkov pod
cestou v časti Niereše, nakoľko výstavbe nových rodinných domov bráni nedostatočná kapacita
trafostanice a k vybudovaniu novej je potrebné viesť vedenie popri ceste kde na tejto parcele je
veľa spoluvlastníkov a je potrebné zriadenie vecného bremena, alebo odkúpenie parcely.
Starosta informoval, že bude zisťovať, či takéto riešenie je nevyhnutné, či neexistuje iná
alternatíva.

17. Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 163/2022
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
B.
berie na vedomie
4. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
5. určenie overovateľov zápisnice. Engel František
Cmár Cyril
6. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 164/2022
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) Odborne stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok
2021
b) Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky obce Mirkovce
za rok 2021.

Uznesenie č.165 /2022
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 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo
výške 128 143,36

Uznesenie č. 166/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b), c)
a d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. berie na vedomie
- správu z finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až jún 2022

II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
III. poveruje
hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

Uznesenie č. 167/2022
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 rozpočtové č. 1/2022, č. 2/2022

Uznesenie č. 168/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. e), 4 písm
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) určuje jeden volebný obvod na celé volebné obdobie 2022 -2026, ktorý tvorí obec
Mirkovce
b) určuje v súlade s § 11 ods. 3 písm e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce v počet 7.
c) určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026
rozsah výkonu funkcie starostu obce Mirkovce na plný úväzok

Uznesenie č. 169/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Mirkovce 1/2022 o pravidlách na udržiavanie
čistoty v obci a ochrane verejnej zelene na území obce Mirkovce“

Uznesenie č. 170/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje dodatok č.1 k Všeobecné záväzné nariadenie obce Mirkovce 3/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č. 171/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
10, § 15, § zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 20.000 €
na dofinancovanie potrebných prác na stavbe Chodník a cesta k rómskej osade.

Uznesenie č. 172/2022
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 Gréckokatolícku cirkev Varhaňovce
na opravu fasády kostola v časti Niereše vo výške 1.000 €.

18. Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a zastupiteľstvo v čase o 19.21 ukončil.

V Mirkovciach dňa 01.07.2022
Overovatelia zápisnice:

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

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

