Zápisnica
Z 1. (mimoriadneho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa
7.1.2020 na Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, František Engeľ, Cyril Cmár, Ján
Sýkora, František Balog, Milan Lazor
Poslanci OZ ospravedlnení: Andrea Engeľová
Kontrolór obce: doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
Zapisovateľka : Mgr. Martina Piskurová

Program
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania OZ.
3a. Správa obecného kontrolóra:
- o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019,
- z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach
v roku 2019.
4. Návrh na zriadenie Hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce Mirkovce
(DHZO)
5. Návrh na schválenie finančného príspevku pre obete tragickej udalosti výbuchu bytovky
v Prešove na ul. Mukačevskej 7
6. Diskusia
7. Návrhy, informácie poslancov, starostu
8. Prijaté uznesenia
9. Záver
K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal všetkých poslancov a
prítomných občanov poprial všetkým prítomným veľa zdravia, veľa pracovných a osobných
úspechov v roku 2020, poslancom zaželal veľa dobrých rozhodnutí ktoré budú na prospech
rozvoja obce. Následne starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášať sa, lebo je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Starosta Mgr. Marián Engel oboznámil občanov s dôvodom zvolania 1. zasadnutia OZ
v roku 2020 (mimoriadneho), ktoré bolo zvolané z dôvodu dodržania termínu 8.01.2020 do
kedy musí byť zaslaná na OV DPO zriaďovacia listina Hasičskej jednotky dobrovoľného
hasičského zboru obce Mirkovce čo je podmienkou získania dotácie na hasičskú jednotku.
Druhým dôvodom bola požiadavka občanov tak z obce Mirkovce ako aj z časti Niereše na
zaslanie príspevku na transparentný účet zriadený mestom Prešov pre občanov postihnutých
tragédiou výbuchu bytového domu na ul. Mukačevskej, pričom účet je otvorený do konca
januára 2020.

K bodu č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: Cmár Cyril
Sýkora Ján
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 3. – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta predložil poslancom program schôdze vyzval poslancov či chce niekto doplniť
program, pričom starosta požiadal o jeho doplnenie o bod 3a Správy hlavného kontrolóra obce
Mirkovce a následne dal hlasovať za takto doplnený program.
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

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. 3a : Správy
hlavného kontrolóra obce Mirkovce

Návrh na uznesenie č. 65 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice : Cmár Cyril
Sýkora Ján
B.
schvaľuje
doplnený program 1. (mimoriadného) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce

Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 3a Správa obecného kontrolóra:
Starosta obce Mgr. Marián Engel udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Mirkovce,
ktorý prečítal správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019 a správu z následnej
finančnej kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2019.
Po prečítaní správ dal starosta hlasovať za uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce Mirkovce
- o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019,
- z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach
v roku 2019.
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 4 Návrh na zriadenie Hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce
Mirkovce (DHZO).
Starosta informoval občanov, že podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 33 ods. 1 zákona č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je obec povinná zriadiť
dobrovoľný hasičský zbor obce na likvidáciu požiarov a vykonávanie záchranných prác z
dôvodu, že má viac ako 500 obyvateľov
Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov fyzické osoby zaradené v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce
nevykonávajú činnosti v tejto jednotke ako svoje zamestnanie sú to spravidla členovia
Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Členom dobrovoľnej hasičskej jednotky obce môže byť len
osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá na právne úkony. Veliteľa dobrovoľného
hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva starosta obce. Veliteľ plní úlohy v riadiacej,

administratívnej a zásahovej činnosti. Členov dobrovoľného hasičského zboru menuje starosta
na základe žiadosti a návrhu veliteľa.
Hasičská jednotka DHZO vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach,
dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa zaradenia do kategórie a
vybavenia jednotky. Vzhľadom k zisteniu, že obec Mirkovce nedisponuje schválenou
zriaďovacou listinou DHZO a v záujme zachovania kontinuity činnosti členov doterajšieho
hasičského zboru obce, ako aj získania dotácie na jednotku bolo potrebné upraviť vzťahy k
tomuto zboru tak, aby boli v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
po stránke vecnej a právnej.
Poslanci o návrhu rokovali následne dal starosta hlasovať za uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 67/2020
A)
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce súlade ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
zriaďuje hasičskú jednotku Dobrovoľného hasičského zbor obce Mirkovce.
B)
berie na vedomie zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského
zboru obce Mirkovce.
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 5 . Návrh na schválenie finančného príspevku pre obete tragickej udalosti výbuchu
bytovky v Prešove na ul. Mukačevskej 7.
Starosta informoval občanov o požiadavke občanov tak z obce Mirkovce ako aj z časti
Niereše o zaslanie príspevku na transparentný účet zriadený mestom Prešov pre občanov
postihnutých tragédiou výbuchu bytového domu na ul. Mukačevskej, pričom ak obec chce
zaslať finančnú pomoc tak to musí byť do konca mesiaca január 2020 do kedy je účet zriadený
mestom Prešov otvorený. Starosta informoval prítomných, že podľa listiny zverejnenej na
internete aj iné obce z celého Slovenska zaslali finančný prísevoch. Starosta navrhol, aby výška
príspevku bola min. 1.000 euro. Poslanci o návrhu rokovali, následne starosta vyzval
poslancov, či má niekto iný návrh čo sa týka výšky príspevku, keďže nikto nepredložil iný
návrh, starosta dal hlasovať aby príspevok bol vo výške 1.000 eur.
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

Návrh na uznesenie č. 68/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
Schvaľuje zaslanie finančného príspevku vo výške 1.000 eur na účet zriadený mestom Prešov
na pomoc obetiam tragickej udalosti na ul. Mukačevskej č. 7 v Prešove.
Hlasovanie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č 6. Diskusia
V diskusií vystúpil:
Dušan Balog, ktorý sa informoval, že prečo sa odsúhlasilo 1.000 eur pre obete
v Prešove a prečo sa nedá niečo pre osadu, prečo sa pre mladých Rómov nič nerobí, kúpili sa
im iba kopačky a desy a oni by chceli aby im obec zakúpila aj hokejky.
Starosta odpovedal, že nie je pravdou, že sa pre mladých Rómov sa nič nerobí,
informoval menovaného, že v roku 2019 od nástupu do funkcie im boli zakúpene značkové
dresy, značkové kopačky, bolo niekoľkokrát zaplatené štartovné na zápasy ktoré absolvovali,
začala sa upravovať plocha pre futbalové ihrisko, bol navýšený rozpočet v kapitole futbal
zo 700 eur v roku 2019 na 5.000 eur v roku 2020, bolo im do osady zavedené bezplatné Wifi
pripojenie na internet, od pondelka do piatka majú možnosť využívať futbalové ihrisko
v priestoroch ZŠ, v rómskej osade boli vybudované dve oplotené stojiska na umiestnenie
uzatvárateľných nádob na komunálny odpad aby sa eliminoval zápach a hlodavce a by sa
zlepšilo celkové životné prostredie v osade, cez sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR bola
podaná žiadosť na poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 71.000 eur na
rekonštrukciu cesty v rómskej osade a vybudovanie chodníka, čaká sa na výzvu na výstavbu
MŠ pre rómske deti do ktorej sa chce obec opätovne po úpravách projektu zapojiť, poslancami
bol predrokovaný zámer postaviť v rómskej osade menšie komunitné centrum slúžiace mládeži
na voľnočasové aktivity.
Michal David sa informoval, že prečo to tak všetko dlho trvá, prečo ešte nie je
dokončené ihrisko, keď sa začalo budovať už na jar.
Starosta menovanému vysvetlil, že bolo potrebné plochu poorať a následne
niekoľkokrát zrovnať aby sa pripravil povrch a pôda pre zasiatie trávnika. Starosta vyzval
Dušana Baloga a Michala Davida, aby ako zástupcovia „mladých Rómov“ prišli na OcÚ
s reálnymi požiadavkami čo by chceli v roku 2020 urobiť pre mladých Rómov, kde o týchto
požiadavkách bude starosta informovať poslancov.
p. Štelbacká sa informovala ako to bude s nádobami na separovaný zber, či je možné
orezať stromy na cintoríne v časti Niereše, a žiadala premiestniť informačnú tabuľu v časti
Niereše zo začiatku obce ku kostolu, tak isto predniesla požiadavku nemeniť murovanú
zastávku SAD za novu, ako bolo požadované občanmi Niereše na predošlom zasadnutí OZ.
Starosta informoval, že nádoby na separovaný zber boli u zberovej spoločnosti
objednané ešte v mesiaci september 2019 avšak k veľkému počtu, ktorý musí spoločnosť

zabezpečiť nám doposiaľ dodané neboli, distribuované budú občanom hneď potom, čo ich
zberová spoločnosť dovezie do obce, zatiaľ je možné separovať do vriec. Čo sa týka orezania
stromov na cintoríne tak tieto je možné orezať a upraviť v jarných mesiacoch. Čo sa týka
informačnej tabule nie je problém túto premiestniť ku kostolu, kde sa stretáva najviac občanov
časti Niereše, pokiaľ k tomu nebude mať výhrady farský úrad Varhaňovce, ktorý je správcom
kostola, kde by mala byť informačná tabuľa umiestnená. Čo sa týka zachovania murovanej
zastávky SAD tak táto menená nebude, v lete bude omaľovaná a budú vymenené poškodené
dosky na priečelí.
p. Kravcová sa informovala, či by nebolo možné zabezpečiť vysypanie kameňa na
poľnú cestu okolo bývalého poľnohospodárskeho družstva v smere k novým domom v mieste
kde zvykne stáť voda a je tam blato.
Starosta informoval, že pozemok kadiaľ poľná cesta prechádza je súkromný, bude
potrebné zistiť kto je jeho vlastníkom a či by s tým súhlasil.
K bodu č. 7. Návrhy, informácie poslancov, starostu
Starosta v krátkosti informoval občanov o novom jednoduchšom spôsobe separovania
odpadu ako aj o skutočnosti, že každá domácnosť podľa počtu obyvateľov v domácnosti bude
mať označenú nádobu logom spoločnosti a iba označená nádoba bude zberovou spoločnosťou
vyvezená. Bude prehodnotený počet prislúchajúcich nádob pre jednu domácnosť podľa počtu
obyvateľov platiacich poplatok za komunály odpad. Domácnosť s 1-4 osobami – jedna nádoba
na komunálny odpad, 5-8 ďalšia nádoba na komunálny odpad, frekvencia vývozov bude
každých 14 dní. Domácnosti ktorá za rok 2019 nezaplatila za komunálny odpad nádoba
označená nebude.
K bodu č. 8. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 65 /2020
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. určenie overovateľov zápisnice : Cmár Cyril
Sýkora Ján
B.
schvaľuje
doplnený program 1. (mimoriadného) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce

Uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce Mirkovce
- o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019,
- z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach
v roku 2019.

Uznesenie č. 67/2020
A)
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
zriaďuje hasičskú jednotku Dobrovoľného hasičského zbor obce Mirkovce.
B)
berie na vedomie zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského
zboru obce Mirkovce.

Unesenie č. 68/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
Schvaľuje zaslanie finančného príspevku vo výške 1.000 eur na účet zriadený mestom Prešov
na pomoc obetiam tragickej udalosti na ul. Mukačevskej č. 7 v Prešove.

K bodu č. 9. 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.

V Mirkovciach dňa 8.1.2020
Overovatelia zápisnice:

Cyril Cmár

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

Ján Sýkora

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

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

