OBEC MIRKOVCE, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
Zápisnica
Zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 20.8.2019 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár, Ján
Sýkora, František Balog ,
Poslanci OZ ospravedlnení: Andrea Engeľová, Milan Lazor
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. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
SO, názov projektu: Chodník a komunikácia v rómskej osade, kód výzvy: OPLZ-PO6SC611-2019-1,
5. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu, oblasť: Ochrana a využívanie vôd, činnosť: BK4c čistenie
odpadových vôd v ostatných aglomeráciách, názov projektu: Rozšírenie kanalizačnej siete
ČOV v obci Mirkovce.
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
7. Návrhy, informácie poslancov – starostu
8. Diskusia
9. Prijaté uznesenia
10. Záver
K bodu č. 1. – Otvorenie zasadnutia.
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: Ján Sýkora
František Balog
Zapisovateľ: Mgr. Martina Puiskurová
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Hlasovanie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog.

0
0
0

K bodu č. 3. – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta predložil poslancom program schôdze a požiadal o jeho doplnenie o bod 6a
Menovanie preventivára požiarnej ochrany obce Mirkovce
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
S ú h l a s í so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod programu č. 6a : Menovanie
preventivára požiarnej ochrany obce Mirkovce
S ch v a ľ u j e doplnený program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce zo
dňa 16.08.2019
Hlasovanie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
0

K bodu č. 4. – Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na SO, názov projektu: Chodník k rómskej osade, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC6112019-1,
Starosta obce informoval poslancov a občanov, že Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu
na podávanie projektov zameranú na výstavbu a rekonštrukciu základnej technickej
infraštruktúry v obciach s MRK. Starosta ďalej informoval, že v rámci tejto výzvy je možne
žiadať nenávratný finančný príspevok na výstavbu chodníka v dolnej časti obce v smere na
obec Brestov, ku ktorému už bola spracovaná projektová dokumentácia a v súčasnosti je
projekt v štádiu vydania stavebného povolenia. Starosta informoval poslancov a občanov, že
obec sa v prípade kladného výsledku bude z celkových výdavkov projektu, ktoré sú vo výške
71 902,30 EUR s DPH podieľať 5% čo je ( po zaokrúhlení 3.600 EUR s DPH). Starosta prečítal
návrh uznesenia a dal o návrhu predloženia žiadosti hlasovať.
UZNESENIE č. 38
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s ú h l a s í :
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s predložením Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na SO, názov
projektu: Chodník a cesta k rómskej osade, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a územným plánom obce
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov a to maximálne do sumy 3.600 Eur.
so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
0

K bodu č. 5. schválenie podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu, oblasť: Ochrana a využívanie vôd, činnosť: BK4c čistenie
odpadových vôd v ostatných aglomeráciách, názov projektu: Kanalizácia a ČOV Mirkovce
– rozšírenie.
Starosta obce informoval poslancov a občanov, že Environmentálny fond SR zverejnil
výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie, kde Maximálna miera
podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky
minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.
Starosta informoval občanov, že v rámci tejto výzvy by mohla obec požiadať podporu pri
dobudovaní kanalizácie, do ktorej by sa mohli napájať domove ČOV. Jedna sa o časť od RD
s č.p. 5 v smere k RD s č.p. 1 a ďalej k novostavbám, kde nie je možné osadiť domove ČOV
z dôvodu neexistencie kanála do ktorých je nutné ČOV zaústiť. Po rozprave starosta prečítal
návrh uznesenia a dal o návrhu predloženia žiadosti hlasovať.
UZNESENIE č. 39
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s ú h l a s í :
s predložením žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu,
oblasť: Ochrana a využívanie vôd, činnosť: BK4c čistenie odpadových vôd v ostatných
aglomeráciách, názov projektu: Kanalizácia a ČOV Mirkovce – rozšírenie, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.
Hlasovanie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
0
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K bodu č. 6 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Starosta z dôvodu blížiaceho sa skončenia funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce
Mirkovce požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
obce Mirkovce na deň 30.9.2019 a spôsobu jeho voľby. Súčasne žiada o schválenie pracovného
úväzku a platu hlavného kontrolóra obce Mirkovce, náležitosti prihlášky kandidátov pre voľbu
hlavného kontrolóra Obce Mirkovce, termín a miesto doručenia prihlášok, určenie komisie na
posúdenie zákonných náležitosti podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra, spôsob
prezentácie kandidátov na hlavného kontrolóra, deň nástupu do zamestnania. Po prečítaní
dôvodovej správy k tomuto bodu dal starosta hlasovať za uznesenie.
UZNESENIE č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A/ Ustanovuje
a. spôsob voľby hlavného kontrolóra – priama s tajným hlasovaním
B/ Schvaľuje
1. Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 30.09.2019
2. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra 10%
3. Požiadavky podľa § 18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3
ods.1 zákona č. 552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme .
4. Stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne :
a. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr 16.09.2019 do 12.00. hod na adresu
obecného úradu, Mirkovce 65, 0852 06 p. Žehňa
b. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu § 10 ods.4, písm a/
zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov ako aj telefonický, prípade e-mailový
kontakt.
c. súčasťou prihlášky je úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
a životopis uchádzača.
d. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
5. Komisiu v zložení Mgr. Martina Piskurová, Bc. Cecília Kacvinská, Mgr. Lenka
Baranová na posúdenie zákonných náležitosti podaných prihlášok, ktorá predloží svoje
závery obecnému zastupiteľstvu najneskôr v deň voľby hlavného kontrolóra.
6. Každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 10 – minútového vysupenia pred
obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu a to v abecednom poradí.
Hlasovanie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
0

K bodu č. 6a Menovanie preventivára požiarnej ochrany obce Mirkovce
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Starosta informoval poslancov a verejnosť, podľa § 9 ods. 6 zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec ma za povinnosť zabezpečiť
prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie hasičskej
jednotky,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami preventivár obce preveruje dodržiavanie
povinností ustanovených zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov v rodinných domoch (okrem bytov), obytných domoch (okrem bytov) a v iných
stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. Pri zostavovaní plánov vykonávania
preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov zohľadňuje najmä požiarne riziko, možnosť ohrozenia väčšieho počtu osôb a
nároky na ich evakuáciu. Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami preveruje dodržiavanie
osobitných predpisov.
Starosta ďalej informoval, že podľa § 9 ods.1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov Preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len
fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou, pričom obec takúto osobu vyškolenú nemá, preto je
potrebné zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa predpísané požiadavky pričom starostom bol oslovený
Ing. Štefan Tebelak, ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky na preventivára. Po prečítaní
dôvodovej správy k tomuto bodu dal starosta hlasovať za uznesenie.
UZNESENIE č. 41
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s ch v a ľ u j e :
za preventivára obce Mirkovce Ing. Štefana Tebeláka
Hlasovanie
Za:
5
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár,
Ján Sýkora, František Balog

0
0
0

K bodu č.7. Návrhy, informácie poslancov – starostu
K tomuto bodu vystúpil starosta obce:
Starosta informoval poslancov a občanov o stave projektu MŠ v obci Mirkovce, kde
bola podpísané zmluva o dielo so spoločnosťou EKO SVIP, s.r.o. avšak pri prebratí staveniska
bolo zistené, že projektová dokumentácia nie je v súlade s reálnym stavom terénu (výškové
pomery), preto začiatok prác bol odložený do doby pokiaľ sa nenájde vyhovujúce riešenie.
Starosta ďalej informoval občanov o postupnom odstraňovaní „káblového“
telekomunikačného vedenia a drevených telekomunikačných stĺpov pevných liniek Telecomu
a ich nahradení GSM systémom.
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Ďalej informoval o úpravách verejného priestranstva, ktoré budú spočívať v osadení
cestných obrubníkov v časti, kde viedol panelový chodník a vytvorení zeleného vyvýšeného
pasu ako aj úpravu okolia autobusovej zastávky, kde bude vytvorený bezpečný vyvýšený
priestor pre nastupovanie na ktorom bude osadená nová autobusová zastávka. Nová autobusová
zastávka bude osadená aj v časti Niereše oproti terajšej zastávke.
Starosta ďalej informoval občanov o tom, že na cintorínoch Mirkovce a Niereše budú
v dohľadnej dobe osadené informačné tabule s rozmiestnením hrobových miest a tak isto
upozornil na webovú stránku www.pohrebiskasr.sk, kde si každý po zadaní obce a údajov
o zosnulom môže nájsť nafotené hrobové miesto zosnulého ako aj umiestnenie hrobového
miesta na cintoríne. Uvedené bolo potrebné zabezpečiť v súlade so zákonom o pohrebníctve.
Starosta ďalej informoval o tom, že po výberovom konaní bola podpísaná zmluva
s novou zberovou spoločnosťou ktorá bude v obci od 01.01.2020 realizovať vývoz
komunálneho a iného odpadu ako aj o tom, že obec pre každého občana zabezpečí na
separovaný zber farebné kuká nádoby. Starosta informoval o tom, že aj v rómskej osade sa
zrušia VKK, ktoré budú nahradené 1100L kuká nádobami, ktoré budú z dôvodu zabráneniu ich
poškodeniu a zvýšeniu separovania odpadu umiestnené v uzavretom priestore s režimom, kde
sa bude odpad pred umiestnením do jednotlivých kontajnerov dotrieďovať. Uvedené opatrenia
by mali znížiť vysoké náklady na odvoz uskladnenie komunálneho odpadu ako aj zvýšenie
separovania odpadu občanmi.
K bodu č. 8. Diskusia
V diskusii vystúpili občania, ktorí sa informovali o stave realizácie chodníka v dolnej
časti rómskej osady. Starosta vysvetlil, že finančné prostriedky vo výške cca 32.000 eurorozpočet na realizáciu chodníka chce získať pravé z Ministerstva vnútra podaním žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu ľudské zdroje, čo
bolo predmetom schvaľovaného uznesenia. Rómovia sa ďalej informovali o možnosti
odkúpenia pozemkov v rómskej osade a výstavby bytoviek pre Rómov, resp. rodinných domov.
Starosta vysvetlil občanom, že v rómskej osade je minimum stavebných pozemkov vhodných
na výstavbu bytoviek, resp. rodinných domov pre Rómov, tak isto vysvetli, že momentálne, nie
je žiadna výzva, resp. projekt v rámci ktorého by sa stavali bytovky pre Rómov zdarma. Je
vypísaná výzva na prestupné bývanie do ktorej sa chcela obec zapojiť avšak obec nemá
pozemky, kde by bolo možné v rámci tejto výzvy byty vystavať. Tak isto starosta informoval,
že aj kedy boli tzv. soc. byty na prestupne bývanie postavené nenašli by sa Rómovia, ktorí by
boli schopní splácať nájomné a energie. Čo sa týka odkúpenia pozemkov v rómskej osade, tak
tu starosta informoval, že obec musí určiť podmienky za ktorých bude možné pozemky odkúpiť
avšak bude to podmienené dodržiavaním hlavne stavebného zákona zo strany kupujúceho
v žiadnom prípade obec nebude predávať pozemky na ktorých potom vznikajú nelegálne
stavby.
K bodu č. 9. Prijaté uznesenia
UZNESENIE č. 38
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s ú h l a s í :
s predložením Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na SO, názov
projektu: Chodník a cesta k rómskej osade, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a územným plánom obce
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-

so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov a to maximálne do sumy 3.600 Eur.
so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

UZNESENIE č. 39
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s ú h l a s í :
s predložením žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu,
oblasť: Ochrana a využívanie vôd, činnosť: BK4c čistenie odpadových vôd v ostatných
aglomeráciách, názov projektu: Kanalizácia a ČOV Mirkovce – rozšírenie, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.

UZNESENIE č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A/ Ustanovuje
b. spôsob voľby hlavného kontrolóra – priama s tajným hlasovaním
B/ Schvaľuje
1 Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 30.09.2019
2 Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra 10%
3 Požiadavky podľa § 18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3
ods.1 zákona č. 552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme .
4 Stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne :
e. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr 16.09.2019 do 12.00. hod na adresu
obecného úradu, Mirkovce 65, 0852 06 p. Žehňa
f. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu § 10 ods.4, písm a/
zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov ako aj telefonický, prípade e-mailový
kontakt.
g. súčasťou prihlášky je úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
a životopis uchádzača.
h. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
5 Komisiu v zložení Mgr. Martina Piskurová, Bc. Cecília Kacvinská, Mgr. Lenka
Baranová na posúdenie zákonných náležitosti podaných prihlášok, ktorá predloží svoje
závery obecnému zastupiteľstvu najneskôr v deň voľby hlavného kontrolóra.
6 Každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 10 – minútového vysupenia pred
obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu a to v abecednom poradí.
UZNESENIE č. 41
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce s ch v a ľ u j e :
za preventivára obce Mirkovce Ing. Štefana Tebeláka
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K bodu č. 10. – Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za početnú účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, za záujem občanov obce o veci verejné.

V Mirkovciach dňa 28.8.2019
Overovatelia zápisnice:

Zapísal : Mgr. Martina Piskurová
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Ján Sýkora

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

František Balog

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

