Zápisnica
Zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 04.12.2020 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár, Ján
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 rozpočtu obce Mirkovce na rok 2021 a
k viacročnému rozpočtu obce Mirkovce na roky 2022 – 2023; – predkladá kontrolór
6. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2021 ak viacročnému rozpočtu obce Mirkovce na roky
2022 – 2023 – predkladá starosta
7. Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
november 2020. – predkladá kontrolór
8. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na
obdobie I. polroka 2021
9. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 6 – predkladá starosta
10. Návrh na schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti – predkladá starosta
11. Návrh na schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – predkladá starosta
12. Návrh na schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Mirkovce. – predkladá starosta
13. Návrh na schválenie VZN o určení výšky príspevku / dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí
v centrách voľného čas nezriadených na území obce Mirkovce – predkladá starosta
14. Návrh na schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce – predkladá
starosta
15. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov k 31.12.2020 – menovanie členov inventarizačnej, likvidačnej a oceňovacej komisie
-predkladá starosta
16. Návrh na podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku formou
dotácie z Environmentálneho fondu: oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov a schválenie povinného 5% spolufinancovania
17. Návrh na schválenie odmien poslancom, kontrolórovi, veliteľovi hasičov
18. Diskusia - ostatné
19. Návrhy, informácie poslancov, starostu
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: František Engeľ
Milan Lazor
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
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 prečítal program schôdze a vyzval poslancov či chce niekto doplniť program
rokovania, keďže nebol návrh na doplnenie dal o programe hlasovať.
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
Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
OZ zo dňa 18.09.2020 kde bolo prijatých 14 uznesení od č. 93-106
Uznesenie 104/2020 – schvaľuje predloženie žiadosti - Vodozádržné opatrenia obce Mirkovce
v rozpracovaní.

Návrh na uznesenie č. 107/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
Milan Lazor
3. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva
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. 5 Správa hlavného kontrolóra - odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Mirkovce na rok 2021 a viacročnému rozpočtu na roky 2022 a 2023;
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi
obce Mirkovce, ktorý predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Hlavný kontrolór obce informoval občanov, že odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na
rok 2021 bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022 a 2023. Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022
– 2023 bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predložený návrh rozpočtu
zohľadňuje aj všeobecne záväzné nariadenia a interné predpisy obce. Kontrolór obce po
prednesení stanoviska k rozpočtu odporučil poslancom schváliť bez výhrad rozpočet obce
Mirkovce na rok 2021. Odborné stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 6 Schválenie rozpočtu na rok 2021
Predmetný bod programu otvoril starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi za
odborné stanovisko, skonštatoval, že rozpočet bol prerokovaný s poslancami OcÚ
a kontrolórom obce na stretnutí. K rozpočtu neboli žiadne pripomienky, tak isto bol rozpočet
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde v lehote k rozpočtu
neboli doručené žiadne pripomienky. Následne starosta obce Mgr. Marián Engel vyzval
poslancov aby hlasovali za predložený rozpočet.

Návrh na uznesenie č. 108/2020
A) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2023
B) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
I. schvaľuje rozpočet obce Mirkovce na rok 2021 bez výhrad
II. berie na vedomie viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2022, 2023
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. 7. Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie
január až november 2021.
Správu z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie mesiaca
január až november 2020 prečítal kontrolór obce doc.Ing. Ľuboslav Straka, PhD – viď. príloha
K bodu č 8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I.
polrok 2021.
Starosta opätovne udelili slovo hlavnému kontrolórovi obce doc. Ing. Ľuboslavovi
Strakovi, PhD. ktorý prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Mirkovce na obdobie I. polroka 2021, – viď. príloha , zároveň vyzval poslancov, či chce niekto
doplniť plán kontrolnej činnosti o ďalšie kontroly. Keďže nikto k bodu programu nemal návrhy
dal starosta hlasovať za uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 109/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
A./ B e r i e na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov
za obdobie január až november 2020
B./ s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I. polrok
2021 a poveruje ho vykonaním.

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. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 6.
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 6/2020. Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti
bol presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami, pričom celkový rozpočet
sa nemenil. Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č. 110/2020
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 opatrenie č. 6/2020
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 10. Návrh na schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 2/2020 o dani
z nehnuteľnosti, ktoré je v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 2 , § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17
ods. 2 a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Starosta informoval občanov, že sadzba dane tak za
pozemky, byty a stavby sa nemení ostáva na úrovni roka 2020.
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.

Návrh na uznesenie č.111/2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti, dňom
účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Mirkovce č. 4/2019

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 .11 Návrh na schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 3/2020 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je v súlade
s ustanoveniami v súlade s § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Starosta prečítal dôvodovú správu k predmetnému VZN. Poslanci o návrhu rokovali
k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli doručené žiadne pripomienky.
Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.
Dôvodová správa k VZN tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č.112 /2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Mirkovce č.
5/2019
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 .12. Návrh na schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 4/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Mirkovce, ktoré je v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z .z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v znení neskorších zmien a doplnkov. Starosta podrobne občanov informoval o sadzbe
a o spôsobe platby za komunálny odpad, kde konečným meritkom po roku 2020, kedy sa bude
zisťovať množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na jednotlivú domácnosť bude
váha vyprodukovaného odpadu a frekvencia vývozov z domácnosti, čo znamená, že domácnosť
zaplatí za komunálny odpad iba toľko koľko reálne vyprodukuje. Čím bude domácnosť viac
separovať tým bude mať poplatok nižší.
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.
Dôvodová správa k VZN tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č.113 /2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce, dňom účinnosti tohto
VZN sa ruší VZN obce Mirkovce č. 1/2019
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. 13. Návrh na schválenie VZN o určení výšky príspevku / dotácie/ na záujmové
vzdelávanie detí v centrách voľného času nezriadených na území obce Mirkovce.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 5/2020
o určení výšky príspevku / dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného čas
nezriadených na území obce Mirkovce. ktoré je v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých predpisov. Starosta informoval občanov, že predmetné VZN je potrebné zmeniť z
dôvodu, že výška dotácie sa mení každoročne z prognózami vývoja štátneho rozpočtu podľa
príslušného vzorca. Príspevok na žiaka vo veku od 5-15 rokov na rok 2021 je vo výške
100,10 je na obci akú sumu na dieťa z tejto čiastky poskytne CVČ ak o príspevok požiadajú.
V predmetnom návrhu VZN je navrhovaná suma na žiaka 50 eur.
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.
Dôvodová správa k VZN tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č.114 /2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie obce Mirkovce č. 5/2020 o určení výšky
príspevku / dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času nezriadených na
území obce Mirkovce.
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. Návrh na schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 6/2020
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce ktoré je v súlade s § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Starosta informoval, že predmetné VZN je potrebné prijať z dôvodu, úpravy postupu pri
poskytovaní dotácií obce právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v súlade s
platnou právnou úpravou, určiť formu poskytovania dotácií, účel použitia dotácie, zdroje a
tvorbu finančných prostriedkov, objem a rozpočtovanie dotácií, kritéria pre priznanie dotácie,
spôsob predkladania, posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o dotácie, spôsob poskytnutia,
zúčtovania a kontroly dotácie, spôsob kontroly a sankcie za porušenie finančnej disciplíny.
Poslanci o návrhu rokovali k VZN nevzniesli žiadne pripomienky, návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde od občanov neboli
doručené žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.
Dôvodová správa k VZN tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č.115 /2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č.15. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2020 – menovanie členov inventarizačnej, likvidačnej
a oceňovacej komisie.
Starosta obce Mgr. Marián Engel predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. Na základe príkazného listu
starostu obce bola zložená inventarizačná, likvidačná a oceňovacia komisia z radov poslancov
a pracovníkov obecného úradu. v zložení:
Zloženie komisie:
doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD. – predseda komisie
Ľubomír Pancurák – člen komisie
Milan Lazor – člen komisie
Mgr. Mária Baranová – zodpovedná za objekt ZŠ
Bc. Cecília Kacvinská – zodpovedná za spracovanie inventarizačných záznamov

Návrh na uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 a zloženie komisie.
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 Návrh na podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
formou dotácie z Environmentálneho fondu: oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva a
obehového hospodárstva z pohľadu odpadov činnosť: Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a schválenie povinného 5% spolufinancovania
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov, že od roku 2021 sú obce
v zmysle zákona o odpadoch povinné vykonávať triedeného biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu z domácnosti. Obec Mirkovce má do roku 2022 výnimku zo zákona
nakoľko má prostredníctvom spol. Kosit zabezpečené energetické zhodnocovanie odpadov
v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1. Táto výnimka platí do roku 2022, do
kedy všetky obce musia zabezpečiť triedenie BIO odpadu. Najjednoduchší a z pohľadu financií
najlacnejší spôsob je kompostovanie v kompostovacích zariadeniach v tzv. domácich
komposteroch. Aby obec takto mohla zákonným spôsobom zabezpečiť triedenie BRO musí
preukázať, že 100% domácností vlastní záhradný komposter. Vzhľadom k tomu, že lepší
komposter sa pohybuje cca od 60 do 90 eur, kde len pri 165 komposteroch pre RD by to bolo

cca 14.000 eur ktoré by musela obec vynaložiť z rozpočtu + ešte väčšie kompostery na odpad
z cintorínov a verejných priestranstiev obec a školských záhrad. Vzhľadom k tomu, že je
možnosť požiadať o NFP formou dotácie z Environmentálneho fondu je potrebné tuto možnosť
využiť a ušetriť financie z rozpočtu obce. Celkové predpokladané náklady na kompostery
a ďalšie pridružené zariadenia, ako prekopávač kompostu, urýchľovač kompostovania a ďalšie
je v predpokladanej hodnote 32226,49 eur z čoho v prípade schválenia dotácie obec musí
zafinancovať 5% z celkovej sumy čo je 1611,32 eur.
Poslanci o návrhu rokovali

Návrh na uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A./ Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
formou dotácie na projekt : Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Mirkovce.
B./ súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov a to maximálne do sumy 1611,32 Eur.
C./ súhlasí so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov
projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho
cieľa.
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 .17. Návrh na schválenie odmien poslancom, kontrolórovi, veliteľovi hasičov
Starosta obce predniesol návrh na udelenie koncoročných odmien poslancom, hlavnému
kontrolórovi obce a veliteľovi dobrovoľných hasičov a to nasledovne: Poslanci 500 eur, hlavný
kontrolór 400 eur, veliteľ hasičov 300 eur. Starosta výšku odmeny poslancom zdôvodnil tým,
že sa jedná o celoročnú odmenu, polročné odmeny poslancov tak ako to bolo v minulosti
vyplatené neboli. Starosta výšku odmeny zdôvodnil aj dobrými rozhodnutiami poslancov, ktorí
schválením žiadosti o NFP z eurofondov zabezpečili pre obec mimorozpočtové financie vo
výške 810.108,23 eur, jedna sa o financie na Materskú škôlku, chodník v smere na Brestov
a opravu cesty v rómskej osade, všetky tieto aktivity sa budú realizovať v roku 2021, kedy by
mali byť aj ukončené.
Starosta tak isto zdôvodnil odmenu veliteľovi hasičov, ktorý na vlastné náklady a vo
svojom voľnom čas chodí s vozidlami na povinné prehliadky a stará sa o hasičskú techniku.
Poslanci o návrhu rokovali, následne dal starosta o návrhu hlasovať.

Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 118/2020
A./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s čl. 3 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
Schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom Obecného zastupiteľstva vo výške 500 €
B./ 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 400 €
C./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 39 Štatútu obce Mirkovce.
Schvaľuje odmenu veliteľovi dobrovoľných hasičov 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 :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č .18. Diskusia - ostatné
V diskusií vystúpil:
p. Vladislav Šutko, sa informoval či je v pláne vybudovať, resp. pokračovať
s chodníkom v smer na Šarišské Bohdanovce, kde sa pohybuje veľa chodcov a hlavne detí.
Starosta informoval, že s dobudovaním chodníka, ktorý sa skončil pri budove bývalej
predajne Jednoty počíta, ale v prvom rade je potrebné dobudovať v tomto úseku kanalizáciu,
na ktorú je spracovaná projektová dokumentácia, ktorá je v štádiu uzemneného konania, tak
isto v tej časti je spracovaná projektová dokumentácia na kanál, resp,. zasypanie priekopy, nad
ktorou sa portom vybuduje chodník, ta je v štádiu stavebného konania. Vzhľadom k tomu, že
na tieto aktivity by sa mali v programovom období rokov 2021-2027 dať získať financie
z eurofondov sa už v predstihu spracováva projektová dokumentácia a stavebné povolenia aby
po vyhlásení výzvy bola obec pripravená podať žiadosť o NFP. Ak by sa podarilo získať NFP
aspoň na jeden z projektov bola by to pre obec úspora financií. V každom prípade chodník

v tejto časti je potrebné dobudovať aj z dôvodu plánovanej výstavby cca 14 rodinných domov
developerom, nakoľko sa v tejto časti obce zvýši pohyb osôb. V prípade, že sa nepodarí získať
prostriedky z eurofondov, prip. iné dotácie na projekty bude potrebné rozmýšľať o postupným
budovaní infraštruktúry na etapy v tejto časti obce z rozpočtu obce.
p. Vladimír Šutko sa informoval, či by nebolo možné uložiť do priekopy, ktorá
prechádza cez jeho pozemok a ktorá odvádza vodu z obecnej cesty od lesa betónové rúry a tieto
zasypať. Stav aký tam je teraz mu uberá z pozemku a v prípade väčšieho náporu vody mu ho
poškodzuje.
Starosta sa nechal k návrhu vyjadriť poslancom s tým, že poslanci nemali zásadne
výhrady túto úpravu zafinancovať z rozpočtu obce, rozhodli sa, že tento návrh bude
prerokovaný na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
p. Dušan Straka sa informoval, ako je to so zabezpečením zásobovania pitnou vodou
po poslednom probléme.
Starosta informoval menovaného, že už od marca upozorňuje kompetentných na VVaK,
aby riešili problém s nedostatkom pitnej vody a jej zásobovanie dovážaním vody do rezervoára
cisternou. Na opakované naliehanie zo strany starostu bol niekedy v mesiaci august odkrytý
záchyt pitnej vody pri bývalej chate, kde však bolo zistené, že prameň bol celkovo zle zachytený
a po pozorovaní bolo zistení, že nemá skoro žiadnu výdatnosť. Po opakovanom upozorňovaní
kompetentných na VVaK, že v zimnom období sa s cisternou k rezervoáru nedostanú starosta
v mesiaci november inicioval zvolanie zástupcov VVaK a nájomcu pozemkov pri rezervoáre
p. Jozefa Tomáša na tunajšom OcU, kde bolo dohodnuté, že spol. Agro Sobrana bude súhlasiť
s vybudovaním dočasnej spevnenej prístupovej cesty k rezervoáru. Následne došlo k úprave
terénu a spevneniu jeho povrchu, čím sa docielilo, že sa rezervoár zavozil skoro do plna vodou
a v súčasnosti je dostatočná kapacita vody cca rezervoár je do 2/3 zaplnený. Podľa vyjadrenia
VVaK, sa spracováva projektová dokumentácie na základe ktorej by bol rezervoár napojený na
vodne dielo Starina a to od obce Drienov. Kedy by sa uvedené malo realizovať sa kompetentní
nevedeli vyjadriť.
K bodu č .19. Návrhy, informácie poslancov, starostu.
K bodu v krátkosti vystúpil starosta Mgr. Marián Engel, ktorý informoval občanov:
Starosta informoval občanov, že na základe podaných žiadosti v roku 2019 a 2020
o poskytnutie NFP (nenávratný finančný príspevok) sa podarilo obci získať na výstavbu
Materskej škôlky NFP vo výške 741.801,05 eur a na projekt chodník a cesta k rómskej osade
sa podarilo získať NFP vo výške 68.307.18 eur. Celkove obec získala NFP na projekty vo výške
810.108,23 eur. Všetky tieto aktivity by sa mali realizovať v roku 2021, kedy by mali byť aj
ukončené.
Starosta ďalej informoval občanov o ďalších rozpracovaných projektoch a podaných
žiadostiach o NFP a to na projekty:
- Výstavba nabíjacej stanice na elektromobily - žiadosť o NFP podaná 30.11.2020
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mirkovce
– kompostery žiadosť potrebné podať do 15.12.2020
Starosta obce touto cestou poďakoval odberovému tímu, ktorý v obci Mirkovce
zabezpečoval testovanie obyvateľov na COVID 19, a to kpt. Ing. Marek Demko, Mgr. Zuzana
Sedláková, Ing. Marek Priputen, Oliver Reguli, Nikola Engelova , Adriana Karabiňošová, Mgr.

Martina Piskurová, Mgr. Cecília Kacvinská, Klaudia Engelová. Ondrej Jožko, Jozef Balog,
Tibor Pohlodko.
Starosta informoval občanov, že v mesiaci december pred Vianocami bude v obci pri
kostole inštalovaný drevený Betlehem s vyrezávanými sochami. Pri tejto príležitosti poďakoval
Vladislavovi Šutkovi, Imrichovi Cmúrovi a Rudolfovi Balogovi, ktorí zhotovil prístrešok, kde
budú sochy inštalované.
K bodu č 20. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 107/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
B.
berie na vedomie
4. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
5. určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
Milan Lazor
6. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 108/2020
A) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2023
B) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
I. schvaľuje rozpočet obce Mirkovce na rok 2021 bez výhrad
II. berie na vedomie viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2022, 2023

Uznesenie č. 109/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
A./ B e r i e na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov
za obdobie január až november 2020
B./ s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I. polrok
2021 a poveruje ho vykonaním

Uznesenie č. 110/2020
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 opatrenie č. 6/2020

Uznesenie č.111/2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti, dňom
účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Mirkovce č. 4/2019

Uznesenie č.112 /2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Mirkovce č.
5/2019

Uznesenie č.113 /2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce, dňom účinnosti tohto
VZN sa ruší VZN obce Mirkovce č. 1/2019

Uznesenie č.114 /2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie obce Mirkovce č. 5/2020 o určení výšky
príspevku / dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času nezriadených na
území obce Mirkovce.

Uznesenie č.115 /2020
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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 a zloženie komisie.

Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A./ Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
formou dotácie na projekt : Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Mirkovce.
B./ súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov a to maximálne do sumy 1611,32 Eur.
C./ súhlasí so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov
projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho
cieľa.

Uznesenie č. 118/2020
A./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s čl. 3 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
Schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom Obecného zastupiteľstva vo výške 500 €
B./ 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 400 €
C./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v zmysle § 39 Štatútu obce Mirkovce.
Schvaľuje odmenu veliteľovi dobrovoľných hasičov obce Mirkovce vo výške 300€ za jeho
činnosť a angažovanosť v prospech dobrovoľného hasičského zboru v Mirkovciach
K bodu č. 21. – Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, za príspevky do diskusie a za záujem občanov obce o veci verejné, poslancom
a občanom zúčastneným na zasadnutí vzhľadom k tomu, že to bolo posledné zasadnutie OZ
v roku 2020 poprial prijemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa sily a elánu do ďalšieho roka.
V Mirkovciach dňa 10.12.2020

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Pancurák
Milan Lazor

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

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

