Zápisnica
Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 01. 04.2022 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, , Cyril Cmár, Ján, František Engeľ
Sýkora , Andrea Engeľová, Mgr. Zuzana Korupecka, Milan Lazor o 17.20.
hod
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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok 2021.
6.Správa z následnej finančnej kontroly kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie
január až december 2021.
7.Správa z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2021.
8.Správa z vykonanej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2021.
9.Následná finančná kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v
roku 2021.
10.Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
marec 2022.
11. Návrh na rozpočtové opatrenie č.8/2021 , č.9/2021, č. 10/2021
12. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu Obce Mirkovce na kapitálové výdavky– predkladá
starosta
13. Schválenie plánu investičných akcií obce Mirkovce na rok 2022
- revitalizácia centra obce II. etapa - výmena zábradlia pri potoku
- realizácia pouličného osvetlenia v časti Dlhé brehy
- návrh na odkúpenie parcely 164/2 a 163 v kat. obce Mirkovce
- realizácia verejného priestranstva v časti Niereše
- realizácia oplotenia časti cintorína
- rekonštrukcia objektu č.p. 19 – „ Denný stacionár pre seniorov“
- realizácia lávky cez potok – RD Balint
14. Ostatné.
- žiadosť výmenu domovej čističky odpadových vôd.
- zvýšenie ceny za komunálny odpad

15. Návrhy, informácie poslancov – starostu
16. Diskusia
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.
K bodu č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: Ľubomír Pancurák
Ján Sykora
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, Andrea Engeľová, 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
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, Andrea Engeľová, 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 3.12.2021 bolo prijatých 10 uznesení od č. 147-156
Všetky uznesenia prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
konaného dňa 3.12.2021 boli splnené.

Návrh na uznesenie č. 157/2022
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice : Ľubomír Pancurák
Ján Sykora
3. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

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

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

0
0
0

K bodu č. 5-10. Správy hlavného kontrolóra obce Mirkovce:
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.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok 2021
Následná

finančná

kontrola

pokladničných

operácií

zabezpečovaných

OcÚ

v Mirkovciach v roku 2021
Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január
až december 2021
Správa z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2021.
Správa z vykonanej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2021
Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
marec 2022.
Všetky správy hlavného kontrolóra tvoria prílohu tejto zápisnice a sú zverejnené na
internetovej stránke obce Mirkovce.

Návrh na uznesenie č. 158/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
B e r i e na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok 2021
Správu z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ
v Mirkovciach v roku 2021
Správu z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január
až december 2021.
Správu z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2021.
Správu z vykonanej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2021
Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
marec 2022.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 11. Návrh na rozpočtové opatrenie č.8, č.9, č. 10.
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením:
č. 8/2021 - dôvodom úpravy rozpočtu je navýšenie príjmových položiek v zdroji 41
jednalo sa o príjmy z finančnej zábezpeky a depozitu k stavbe MŠ, vyššie výdaje príjmy
z výnosu daní, príjem z predaja pozemkov, prijem z prenájmu strojov, prístrojov..... viď.
príloha k rozpočtovému opatreniu č. 8/2021
č. 9/2021 – dôvodom úpravy rozpočtu úprava položiek, ktoré boli prijaté ako dotačné
príjmy obce - účelovo určené, konkrétne vyššie dotácie z UPSVaR, dotácia na testovanie
COVID-19, dotácia na stravu pre žiakov, dotácia na sčítanie osôb a ďalšie dotačné položky .
viď. príloha k rozpočtovému opatreniu č. 9/2021
č. 10/2021 dôvodom úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti sú účelovo vynaložené
finančné prostriedky podľa zmlúv a smerníc dotačného financovania viď. príloha
k rozpočtovému opatreniu č. 10/2021
Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č. 159/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie rozpočtové č. 8/2021, č. 9/2021 a č. 10/2021
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 12 Návrh na schválenie použitia rezervného fondu Obce Mirkovce na kapitálové výdavky
obce, viď. dôvodová správa

Návrh na uznesenie č. 160/2022
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
45.000 € na dofinancovanie potrebných prác na stavbe Materskej školy Mirkovce.
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 13. Schválenie plánu investičných akcií obce Mirkovce na rok 2022
Starosta informoval poslancov o pláne investičných aktivít obce Mirkovce na rok 2022,
podrobne rozobral a zdôvodnil každú investičnú aktivitu, informoval poslancov, že všetky
aktivity sú kryte rozpočtom obce Mirkovce na rok 2022, zároveň vyzval poslancov, či má
niekto návrh na doplnenie .
Poslanci o návrhu diskutovali, keďže nebol návrh na doplnenie dal starosta o návrhu
hlasovať.

Hlasovanie za návrh
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 161/2022
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 plán investičných akcií obce Mirkovce na rok 2022
Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 14. Ostatné.
Starosta informoval poslancov o žiadosti Imricha Daňka a Dominika Barana o výmenu
domovej čističky odpadových vôd, za čističku, ktorú majú doteraz a ktorá aj napriek častej
údržbe neplní svoju funkciu. Starosta informoval poslancov, že už v minulosti ponúkli možnosť
občanom vymeniť pôvodné čističky z roku 2002, ktoré aj napriek všemožnej údržbe
nedosahujú parametre BSK5 ( čistota vypúšťanej vody) také aby spĺňali požadovanú normu.
Pripomenul poslancom, že v roku 2024 končí platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových
vôd, kde bude potrebné žiadať o nové povolenie, ktoré bude podmienené dosahovaním
výsledkov BSK5 v požadovanej norme. Starosta informoval poslancov, že pri výmene čističky
starej za novú nie je nutné žiadne povolenie iba oznámenie na OU odbor životného prostredia,
že došlo k výmene jednej čističky za druhú samozrejme s požadovanými parametrami. Starosta
informoval poslancov, že cena novej DČOV pre 10-12 ľudí je od 2400 do 2800 eur, podľa
navrhovaného max. prietoku. Starosta informoval poslancov, že už v roku 2021 bolo prijaté
uznesenie č. 127/2021, v ktorom zastupiteľstvo súhlasilo s postupným nákupom DČOV za
podmienok dodržania všetkých predpisov a noriem vzťahujúcich sa na používanie domových
čistiarni odpadových vôd a za predpokladu, že náklady na odstránenie starej čistiarne
odpadových vôd a osadenie novej čistiarne odpadových vôd si budú hradiť užívatelia.
Poslanci o žiadosti rokovali, následne dal starosta o žiadosti hlasovať.

Hlasovanie za návrh
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na uznesenie č. 162/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
Schvaľuje zakúpenie a výmenu domovej čistiarne odpadových vôd pre rodinné domy
č.p. 39 a č.p. 40, za podmienok dodržania všetkých predpisov a noriem vzťahujúcich sa na
používanie domových čistiarni odpadových vôd a za predpokladu, že náklady na odstránenie
starej čistiarne odpadových vôd a osadenie novej čistiarne odpadových vôd si budú hradiť
užívatelia.

Hlasovanie za uznesenie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Starosta ďalej informoval poslancov o dodatku zmluvy so spoločnosťou Kosit, ktorá
v našej obci vykonáva zber a likvidáciu odpadov. Spoločnosť Kosit si v zmysle čl. III. Zmluvy
o poskytovaní služieb uplatnila úpravu jednotkovej ceny za komunálny odpad. V zmysle
dodatku zmluvy navýšila jednotkovú cena za 110 l nádobu z 1,36 eur bez DPH, t.j. z 1,632
s DPH na 1,50 eur bez DPH, t.j. 1,80 eur s DPH čiže rozdiel 0,168 eur slovom zaokrúhlene
o sedemnásť centov s DPH. Pri 1100l kontajneroch sa jedná o navýšenie z pôvodnej ceny 8,50
eur bez DPH t.j. 10,20 eur s DPH za jednotku na 9,35 eur bez DPH, t.j. 11,22 s DPH čiže rozdiel
1,87 eur DPH.
Starosta informoval občanov, že podľa zákona poplatníci majú znášať, resp. uhradiť
všetky zákonom určené náklady na nakladanie s komunálnym odpadom na území obce - mesta.
Obec nesmie doplácať na nakladanie s týmto odpadom z iných príjmov ako z vybraného
poplatku za komunálny odpad. V opačnom prípade sa porušuje zákon o rozpočtových
pravidlách, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana náklady na nakladanie s komunálnym
odpadom z iných príjmov ako z vybraného poplatku. Takéto konanie obce by bolo označované
ako nehospodárene nakladanie s verejnými financiami čo je v rozpore so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe uvedených skutočnosti starosta oboznámil poslancov, že bude potrebné
schváliť buď dodatok k už existujúcemu VZN, alebo nové VZN o miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to tak, aby zohľadňovalo zvýšenie ceny za
jednotku ako aj cenu za ďalšie zložky odpadu, ktoré obec musí zo zákona zbierať a platiť za
nich, ako veľkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a ďalšie.
Poslanci rokovali o zvýšení poplatku a zhodli sa na zvýšení poplatku za jednotkovú cena
za 110 l nádobu vo výške 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 1100l 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.
Starosta ďalej informoval poslancov o možnosti získania dotácie na výstavby zberného
dvora z výzvy Ministerstva životného prostredia (MŽP), ktoré je riadiacim orgánom pre
Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Z dotácie na zberný dvor je možné
vybudovanie samotného zberného dvora, tzv. betónovej alebo asfaltovej plochy s oplotením.
Čo sa týka hnuteľných vecí alebo zariadenia tak tam spadá unimobunka, veľkokapacitné
kontajnery, váha a traktor s príslušenstvom ako nakladač, vidly, štiep kováč a ďalšie prídavné
zariadenie. Pri zbernom dvore je možné vybudovať malé kompostovisko do 100 ton, kde by sa
mohol kompostovať biologicky rozložiteľný odpad ako tráva a konáre. Podmienkou získania
dotácie je vlastniť vhodný pozemok. Pre obec by prínosné mať takýto zberný dvor
a kompostovisko, kde by bolo možné uskladniť a kompostovať BRO, ako aj zhromažďovať
a dotrieďovať ďalší odpad vyprodukovaný v obci. V prípade, že poslanci majú záujem
o vybudovanie zberného dvora bolo by potrebné hľadať vhodný pozemok na jeho umiestnenie.
Poslanci o návrhu rokovali a poverili starostu vyhľadať vhodný pozemok, ktorý by
spĺňal všetky podmienky pre vybudovanie zberného dvora.
Starosta informoval poslancov, že p. Špilakova, ktorá mala na starosti vyberanie
poplatkov za odber vody zo studne v časti Niereše sa z rodinných dôvodov vzdala svojej
„funkcie“ preto bude potrebné zvolať stretnutie obyvateľov časti Niereše aby si zvolili inú
osobu, ktorá bude mať na starosti vyber poplatkov. Starosta tak isto informoval poslancov, že
by bolo finančne výhodnejšie, aby elektromer na vodárničke bol napísaný na fyzickú osobu,
nakoľko obec vystupuje v zmluvnom vzťahu s VSE ako právnická osoba a tým pádom sa
zálohové platby za odber elektrickej energie značne navýšili. Doterajšia zálohová ročná platba
bola 1024 eur po novom od 01.01.2022 je to 2224 eur raz toľko.
Starosta informoval poslancov, že zvolá stretnutie občanov časti Niereše, aby ich
oboznámil so zvýšenými zálohovými platbami a navrhne im aby si zvolili fyzickú osobu na
ktorú bude prepísané odberné miesto el. energie Studňa Niereše, aby nemuseli platiť zvýšené
poplatky za odber el. energie.

K bodu 15. Návrhy, informácie poslancov – starostu
Starosta informoval poslancov o priebehu prác na stavbe Materskej školy Mirkovce, kde
uviedol, že práce idú podľa harmonogramu, stavba si vyžiadala menšie technické zmeny
projektu ktoré sa riešia na stretnutiach počas pravidelných kontrolných dní. V súčasnosti
prebiehajú v interiéry stavby, kúrenárske, vodoinštalatérske práce, elektrikárske práce, aby bolo
možné zhotoviť vnútene stierky stien, podlahu a aby bolo môže položiť dlažby a zhotoviť

obklady soc. zariadení a kuchyne. Stavba by mala byť ukončená podľa harmonogramu ak sa
nevyskytnú nejaké nepredvídateľné okolnosti.
Starosta ďalej informoval poslancov a občanov, že v mesiaci máj, podľa počasia by sa
mala začať realizovať výstavba 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 aj o schválenej žiadosti na výstavbu výdajného miesta
pitnej vody v Rómskej osade Mirkovce, kde dňa 14.02. 2022 nám bolo oznámené, že naša
žiadosť bola schválená a obdržíme finančný príspevok vo výške 15 655, 05 eur. Vec je teraz
v štádiu podpisu zmluvy s Ministerstvom vnútra, bude nasledovať výberové konanie na
zhotoviteľa po jeho kontrole sa bude môcť začať s výstavbou, ktorú by sme chceli zrealizovať
ešte tento rok.
16. Diskusia
V diskusií vystúpili:
Mgr. Martin Reguli sa informoval, či by neholo možné nejakým spôsobom vyriešiť
priekopu popri ceste do uličky k Strakovým, Piskurovým, Karasovým (slepá ulica), kde je
problém, že keď vozidlo vojde do tejto uličky nemá sa kde otočiť a späť musí cúvať, pričom
cesta je úzka a stáva sa, že s vozidlami hlavne pri vjazde k rodine Ferkovej, v zákrute kde je
veľmi úzka cesta vozidla vojdú do priekopy, ešte väčší problém je v zime, keď sa na ceste
šmýka.
Poslanci k veci viedli rozpravu, kde sa uzhodli, že možnosťou by bolo položenie rúr do
priekopy a jej zasypanie, prípade zníženie hĺbky priekopy jej čiastočným zasypaním
a položením tzv. priekopových žľabov – korýtok. Poslanci sa dohodli, že sa bude stretnutie,
kde nájde najvhodnejšie riešenie.
Ing. Miroslav Engeľ sa informoval, či by nebolo možné osadiť tzv. cestne zrkadlo na
zákrutu na začiatok obce v smere od Š. Bohdanoviec, nakoľko pri vychádzaní od nových
rodinných domov nie je dobrý výhľad do zákruty a vzniká tam nebezpečenstvo dopravných
nehôd.
Starosta informoval, že vec preverí a v prípade, že miesto je neprehľadné a takéto
zrkadlo by pomohlo vo výhľade a zaistení bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zrkadlo
sa zakúpi a osadí.
17. Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 157/2022
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1.

určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová

2.

3.

určenie overovateľov zápisnice : Ľubomír Pancurák
Ján Sykora
Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.

B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 158/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
B e r i e na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce za rok 2021
Správu z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ
v Mirkovciach v roku 2021
Správu z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január
až december 2021.
Správu z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2021.
Správu z vykonanej kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku 2021
Správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
marec 2022.

Uznesenie č. 159/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie rozpočtové č. 8/2021, č. 9/2021 a č. 10/2021

Uznesenie č. 160/2022
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 45.000 €
na dofinancovanie potrebných prác na stavbe Materskej školy Mirkovce.

Uznesenie č. 161/2022
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 plán investičných akcií obce Mirkovce na rok 2022

Uznesenie č. 162/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
Schvaľuje zakúpenie a výmenu domovej čistiarne odpadových vôd pre rodinné domy
č.p. 39 a č.p. 40, za podmienok dodržania všetkých predpisov a noriem vzťahujúcich sa na
používanie domových čistiarni odpadových vôd a za predpokladu, že náklady na odstránenie
starej čistiarne odpadových vôd a osadenie novej čistiarne odpadových vôd si budú hradiť
užívatelia.

18. Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a zastupiteľstvo v čase o 19.10 ukončil.

V Mirkovciach dňa 7.04.2022
Overovatelia zápisnice:

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

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

