Zápisnica
Z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 03.12.2021 na
Obecnom úrade v Mirkovciach

Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : František Engeľ, Cyril Cmár, Ján Sýkora, Milan Lazor Andrea Engeľová od
18.15 hod do 19.00 hod,
Poslanci OZ ospravedlnení: Ľubomír Pancurák
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. Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Mirkovce na rok 2022 a
k viacročnému rozpočtu obce Mirkovce na roky 2023 – 2024; – predkladá kontrolór
7. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2022 ak viacročnému rozpočtu obce Mirkovce na roky
2023 – 2024 – predkladá starosta
8. Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
november 2021. – predkladá kontrolór
9. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na
obdobie I. polroka 2022
10. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 7 – predkladá starosta
11. Návrh na schválenie VZN o organizovaní miestneho referenda. – predkladá starosta
12. Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy na rok 2022 – predkladá starosta
13. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov k 31.12.2021 – menovanie členov inventarizačnej, likvidačnej a oceňovacej komisie
-predkladá starosta
13.a Návrh na schválenie uznesenia že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
14. Návrh na schválenie odmien poslancom, kontrolórovi, veliteľovi hasičov
15. Diskusia - ostatné
16. Návrhy, informácie poslancov, starostu
17. Prijaté uznesenia
18. 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.
Starosta informoval poslancov a občanov o výnimke z vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva č. 261/2021 z 25.11.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, ktorá sa uplatňuje pri konaní zasadnutí
obecných zastupiteľstiev. Starosta informoval, že v zmysle § 2 ods.2 písm c) a d) tejto vyhlášky
pre zasadnutia, schôdze organov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia,
schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, platí výnimka zo zákazu
usporadúvať hromadné podujatia. Tak isto pre zasadnutia, schôdze organov verejnej moci a ich
poradných orgánov neplatia opatrenia určené v § 3 písm a) až c) a e) cit. vyhlášky.
K bodu č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: František Engeľ
Cyril Cmár
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie
Za:
4
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

František Engeľ, Cyril Cmár, Ján Sýkora, Milan
Lazor

0
0
0

K bodu č. 3. – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta prečítal program schôdze a navrhol doplniť program o bod 13a Návrh na
schválenie uznesenia že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie následne vyzval poslancov
či ešte niekto chce doplniť program rokovania, keďže nikto nechcel dal o programe hlasovať.
Hlasovanie
Za:
4
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

František Engeľ, Cyril Cmár, Ján Sýkora, Milan
Lazor

0
0
0

K bodu č. 4 Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní

Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
Na OZ dňa 30.09.2021 bolo prijatých 6 uznesení od č. 141-146
Uznesenie 144/2021 – - s c h v a ľ u j e zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
dohodou medzi Obcou Mirkovce, 082 06 Mirkovce č. 65, IČO: 00327484, Milou Veselovskou,
rod. Pankievičovou, bytom Mukačevská 4806/39, 080 01 Prešov a Ivetou Vojtekovou, rod.
Pankievičovou,- v rozpracovaní

Návrh na uznesenie č. 147/2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
Cyril Cmár
3. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za uznesenie
Za:
4
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

František Engeľ, Cyril Cmár, Ján Sýkora, Milan
Lazor

0
0
0

K bodu č. 5. Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
Starosta obce informoval, že dňa 19.11.2021 zomrel dlhoročný poslanec obecného
zastupiteľstva obce Mirkovce František Balog, v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb., ak sa
uprázdni mandát poslanca nastupuje za poslanca náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov
vo volebnom obvode. Podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Mirkovce
bol oslovený náhradník podľa počtu získaných hlasov Mgr. Zuzana Korupecká. Oslovená
náhradníčka Mgr. Zuzana Korupecká prijala funkciu, slávnostne zložila zložila sľub poslanca
obecného zastupiteľstva, prevzala osvedčenie a ujala sa mandátu.

Návrh na uznesenie č.148 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach

berie na vedomie vymenovanie nového poslanca obecného zastupiteľstva – náhradníka Mgr.
Zuzanu Korupeckú a zloženie predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
4
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

František Engeľ, Cyril Cmár, Ján Sýkora, Milan
Lazor

0
0
0

K bodu č. 6 Správa hlavného kontrolóra - odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Mirkovce na rok 2022 a viacročnému rozpočtu na roky 2023 a 2024;
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi
obce Mirkovce, ktorý predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
Hlavný kontrolór obce informoval občanov, že odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na
rok 2022 bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom
na roky 2023 a 2024. Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023
– 2024 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 2022 a viac ročný rozpočet na roky 2023-2024.
Odborné stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 7 Schválenie rozpočtu na rok 2022
Predmetný bod programu otvoril starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi za
odborné stanovisko, skonštatoval, že rozpočet bol prerokovaný s poslancami OcÚ
a kontrolórom obce. K rozpočtu neboli žiadne pripomienky, tak isto bol rozpočet zverejnený
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Mirkovce, kde v lehote neboli k rozpočtu doručené
žiadne pripomienky. Následne starosta obce Mgr. Marián Engel vyzval poslancov aby hlasovali
za predložený rozpočet.
Hlasovanie za rozpočet
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

Návrh na uznesenie č. 149/2021
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 2022 a k viacročnému rozpočtu obce na
roky 2023-2024
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 2022 bez výhrad
II. berie na vedomie viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2023, 2024

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

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

0
0
0

K bodu č. 8. Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie
január až november 2022.
Správu z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie mesiaca
január až november 2021 prečítal kontrolór obce doc.Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I.
polrok 2022.
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 2022, po prečítaní návrhu 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 plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č. 150/2021
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 2021

B./ s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I. polrok
2022 a poveruje ho vykonaním.
Hlasovanie za návrh uznesenia
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č 10. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 7.
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 7/2021. Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti
bolo navýšenie na položke 611- Tarifné platy a to z dôvodu prijatia ďalšieho zamestnanca,
ktorý bude zastupovať p. Piskurovú počas materskej a rodičovskej dovolenky. Ďalším
dôvodom bolo navýšenie finančných prostriedkov na položke 637004- vývoz odpadu, kde boli
poslanci na predchádzajúcom zasadnutí informovaný, že v mesiacoch august a september bolo
v rómskej osade neúmerné množstvo komunálneho odpadu, ktorého vývoz bolo nutné riešiť
objednaním VKK. Na položke komunálny odpad bolo rozpočtovaných 13.000 eur pričom tieto
v mesiaci november boli vyčerpané a bude ešte potrebné zaplatiť za vývoz v mesiaci december.
Presun finančných prostriedkov bol medzi jednotlivými položkami, pričom celkový rozpočet
sa nemenil.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č. 151/2021
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. 7/2021
Hlasovanie za návrh uznesenia
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č 11. Návrh na schválenie VZN o organizovaní miestneho referenda.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 1/2021
o organizácií miestneho referenda a 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.152/2021
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. 1/2021 o organizácií miestneho referenda.
Hlasovanie za návrh uznesenia
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č .12 Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy na rok 2022
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s návrhom VZN č. 2/2021 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022
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.153/2021
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. 2/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022
Hlasovanie za návrh uznesenia.
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č.13. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2021 – menovanie členov inventarizačnej, likvidačnej
a oceňovacej komisie.
Starosta obce Mgr. Marián Engel oboznámil poslancov s príkazom na vykonanie
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. 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
člen komisie: František Engeľ
člen komisie : Ján Sýkora
Mgr. Mária Baranová – zodpovedná za objekt ZŠ
Mgr. Cecília Engeľová – zodpovedná za MŠ
Mgr. Cecília Kacvinská – zodpovedná za spracovanie inventarizačných záznamov

Návrh na uznesenie č. 154/2021
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 31.12.2021 a zloženie komisie.
Hlasovanie za návrh uznesenia.
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

13.a Návrh na schválenie uznesenia že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Starosta oboznámil poslancov, že podľa zákona č. 226/2011 z.z. o poskytovaní dotácií na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí je možné požiadať o poskytnutie dotácie na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, čo je podmienené splnením niekoľkých
podmienok medzi nimi aj prijatie uznesenia, že obecne zastupiteľstvo súhlasí, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie, pričom uznesenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace.
Poslanci o návrhu rokovali, následne starosta vyzval poslancov aby hlasovali.

Návrh na uznesenie č.155/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

s ú h l a s í, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
Hlasovanie za návrh uznesenia
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č .14. 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 15% z mesačného platu za každý mesiac kalendárneho roka 2021, veliteľ hasičov 300
eur. Starosta výšku odmeny poslancom zdôvodnil dobrým hospodárením obce, dobrou
komunikáciou s poslancami ako aj ich prístupom k plneniu si svojich povinnosti. Starosta
podotkol aj skutočnosť, že sa jedná o celoročnú odmenu, polročné odmeny poslancov tak ako
to bolo v minulosti vyplatené neboli.
Starosta navrhol udeliť odmenu aj veliteľovi DHZ a zároveň veliteľovi hasičskej
jednotky DHZ 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 vyzval poslancov či ma niekto iný
návrh, keďže nikto nemal dal starosta o návrhu hlasovať.
Hlasovanie za návrh.
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 156/2021
A./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s čl. 3 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
Schvaľuje mimoriadnu koncoročnú 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 15% z mesačného platu
za každý mesiac kalendárneho roka 2021
C./ 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 návrh uznesenia
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č .15. Návrhy, informácie poslancov, starostu.
K bodu v krátkosti vystúpil starosta Mgr. Marián Engel, ktorý informoval poslancov a občanov:
O podanej žiadosti o NFP na Environmentálny fond na projekt „Kanalizácia a ČOV
Dlhé Brehy“ v hodnote 260.000 eur, kde žiadosť bola podaná v mesiaci október 2021
vyhodnotená by mala byť niekedy v mesiaci máj 2022 avšak môže sa to predlžiť vzhľadom k
epidemiologickej situácií.
Ďalej informoval poslancov a občanov o prácach na zmene č. 1 UPO, kde na základe
PHZ bude v mesiaci december 2021vypísané výberové konanie na spracovateľa, aby mohla
byť uzatvorená zmluva a následne do konca mesiaca február podaná žiadosť o poskytnutie
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
Starosta informoval poslancov o jednaní so spolumajiteľmi parcely v časti Niereše, kde
im bol doručený geometrický plán a návrh zmluvy na vysporiadanie spoluvlastníckych
podielov, kde aj napriek niekoľkým urgenciám sa doteraz nevyjadrili. V prípade ak dôjde
k dohode parcelu by bolo možné využiť na vybudovanie verejného priestranstva a v spodnej
časti na centrálnu ČOV pre časť Niereše tak isto získaním NFP z fondov. Toto však bude
možné až po vysporiadaní podielov.
Starosta ďalej informoval poslancov, že kapacita cintorína v tzv. starej časti už nebude
postačovať a bude potrebné nové hrobové miesta vytvoriť v pravej časti cintorína, alebo v ľavej
hornej časti, kde sú staré hrobové miesta. V pravej časti bude potrebné vystavať nový plot
najlepšie z betónových prefabrikátov a tak isto urobiť prípravu pre hrobové miesta
vybudovaním chodníkov pomedzi budúce hrobové miesta, tak aby bola dobrá prístupnosť
k jednotlivým hrobovým miestam a tak isto aby bola jednoduchšia údržba. Za týmto účelom už
bola oslovená firma, ktorá pre obce buduje takéto betónové ploty, kde približná cena 70m plota
by bola okolo 7.000 eur. Bude potrebné osloviť viacero firiem a výberovým konaním vybrať
najlepšiu ponuku.
K bodu č .16. Diskusia - ostatné

V diskusií vystúpil:
Mgr. Zuzana Korupecká, ktorá sa podrobnejšie informovala o procese vysporiadania
spoločnej nehnuteľnosti medzi Obcou Mirkovce na jednej strane a p. Veselovskou
a Vojtekovou na strane druhej.
Starosta jej na otázky odpovedal a popísal aj návrh geometrického plánu, kde obecná
parcela by sa mala nachádzať v spodnej časti pozemku, kde k tejto parcele povedie 4 m široká
a zhruba 120 m dlhá spoločná cesta po ľavej strane pozemku.
Mgr. Zuzana Korupecká sa na základe sťažnosti občanov v časti Niereše informovala
ako je to s kosením cintorína.
Starosta jej vysvetlil, že v roku 2021 bol cintorín 3x pokosený a 1x bol aplikovaný
postrek proti burine. Starosta vysvetli, že nie je možné kosiť cintorín za každým, keď má niekto
názor, že už mal byť pokosený. Kosí sa vtedy, keď je to potrebné, keď je vhodné počasie a keď
sú na VPP osoby, ktoré vedia narábať s krovinorezom,. Nie je možné len tak na niekoho zavesiť
krovinorez a poslať ho kosiť na cintorín a potom počúvať sťažnosti, že došlo k poškodeniu
hrobových miest. Starosta informoval, že v zmysle zmluvy o prenájme hrobového miesta
konkrétne v bode III. je uvedené, že nájomca je povinný udržiavať prenajaté miesta v riadnom
stave, je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté
miesto inak neupravuje. Starosta podotkol, že niektorí nájomcovia na cintorín neprídu ako je
rok dlhý a potom v novembri na sviatok zosnulých čakajú, že hrobové miesto bude vyčistené
od buriny, upratané od starých svietnikov z predchádzajúceho roka a upravené.
Ján Sýkora sa informoval, či sa bude čistiť potok oproti jeho domu, ktorý bol po búrke
zanesený naplaveninami.
Starosta informoval, že po prvej silnejšej búrke niekedy v mesiaci jún-júl, keď došlo
k zaneseniu prvého záchytu a časti potoka až po most, bola objednaná UDS plus vozidlo a boli
vyvezené asi šesť nákladné vozidla kameniva a nánosov. Asi o mesiac sa situácia zopakovala
a opätovne bol záchyt a potok zanesený naplaveniami, z čoho bola vyhotovená
fotodokumentácia pre správcu ako aj fotodokumentácia poškodenia bočných stien v časti kde
prebehla regulácia potoka, kde toto spolu so žiadosťou o vyčistenie bude zaslané správcovi
toku. V prípade, že nedôjde k vyčisteniu potoka správcom, v jarných mesiacoch ho nechá
vyčistiť opätovne obec.
K bodu č 17. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 147/2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
B.
1.

berie na vedomie
určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová

2.

určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
Cyril Cmár
Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.

3.

B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č.148 /2021

Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
berie na vedomie vymenovanie nového poslanca obecného zastupiteľstva – náhradníka Mgr.
Zuzanu Korupeckú a zloženie predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 149/2021
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 2022 a k viacročnému rozpočtu obce na roky
2023-2024
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 2022 bez výhrad
II. berie na vedomie viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2023, 2024

Uznesenie č. 150/2021
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 2021
B./ s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na I. polrok
2022 a poveruje ho vykonaním.

Uznesenie č. 151/2021
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. 7/2021

Uznesenie č.152/2021
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. 1/2021 o organizácií miestneho referenda.

Uznesenie č.153/2021
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. 2/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022.

Uznesenie č. 154/2021
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 31.12.2021 a zloženie komisie.

Uznesenie č.155/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s ú h l a s í, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.

Uznesenie č. 156/2021
A./ Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s čl. 3 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
Schvaľuje mimoriadnu koncoročnú 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 15% z mesačného platu
za každý mesiac kalendárneho roka 2021
C./ 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.
K bodu č. 18. – 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 2021 poprial prijemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa sily a elánu do ďalšieho roka.
V Mirkovciach dňa 07.12.2021
Overovatelia zápisnice:

František Engeľ ....................................
Cyril Cmár ............................................

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

