Zápisnica
Zo 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 30.9.2019 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
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. Správy hlavného kontrolóra – predkladá kontrolór
- správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až
september 2019
6. Rozpočtové opatrenie 4-5 - predkladá starosta
7. Voľba hlavného kontrolóra obce Mirkovce
- sprava komisie na posúdenie náležitosti podaných prihlášok
- voľba volebnej komisie
- prezentácia kandidátov
8. Schválenie požiarneho poriadku obce - predkladá starosta
9. Schválenie smernice ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnostipredkladá starosta
10. Schválenie smernice o postupe obce pri predaji majetku obce - predkladá starosta
11. Schválenie organizovania výletu pre dôchodcov – predkladá starosta
12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov - predkladá starosta
13. Diskusia
14. Návrhy, informácie poslancov – starostu
15. Prijaté uznesenia
16. 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: František Engeľ
Ľubomír Pancurák
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 14.06.2019 kde bolo prijatých 14 uznesení od č. 24-37
V sledovaní zostávajú nasledovné uznesenia: Uznesenie č. 32 a Uznesenie č. 37
OZ zo dňa 20.08.2019 kde bolo prijatých 5 uznesení od č. 38-41
V sledovaní zostáva Uznesenie č. 39
K bodu č. 5. Správy hlavného kontrolóra
Správu z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie mesiaca január
až september 2019– viď. Príloha prečítal kontrolór obce doc.Ing. Ľuboslav Straka, PhD – viď.
Prílohy

Návrh na uznesenie č. 42 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.

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

2. určenie overovateľov zápisnice : František Engeľ
Ľubomír Pancurák
3. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
4. Správu hlavného kontrolóra obce z nasedenej finančnej kontroly plnenia príjmov
a výdavkov na obdobie január až september.
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. 6. Rozpočtové opatrenia 4-5/2019- úprava rozpočtu
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 4-5/2019. Dôvodom úpravy rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu
– opatrenie č. 4 boli finančné prostriedky získané z vyššieho výberu dani z pozemkov ako
bolo predpokladané, zaplatenie faktúry za elektrickú energiu studňa Niereše + nedoplatku za
uplynulý rok, zaplatenie nedoplatku za lesné pozemky lesnými spol. z obce Žehňa ktoré majú
pozemky v kat. obce Mirkovce, ako aj finančné prostriedky získané z dotácií ŠR – pre
financovanie výdavkov na voľby. Celový príjem do rozpočtu 4.852 eur.
Vo výdavkovej časti - rozpočtové opatrenie č. 5 navýšenie rozpočtu o 4.852 euro ako
aj presuny rozpočtových položkách – Špeciálne služby, Vyvoz TKO, Všeobecný materiál,
Rutinná údržba ciest a priekop, Všeobecné služby.
Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.

Návrh na uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4-5/2019
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. 7 Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 40/2019 zo dňa
20.08.2019 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Obce Mirkovce na deň 30.09.2019 so
začiatkom o 18.00 hod. a zároveň ustanovilo spôsob voľby hlavného kontrolóra – priama s
tajným hlasovaním. Určila požiadavky na uchádzača, náležitosti prihlášky, pracovný úväzok,
deň nástupu, do zamestnania, spôsob prezentácie kandidátov.
Predsedníčka komisie na posúdenie náležitosti podaných prihlášok Mgr. Martina
Piskurová prečítala zápisnicu , kde konštatovala, že žiadosti doručili dvaja uchádzači o funkciu
hlavného kontrolóra obce Mirkovce a to: doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD. a p. Mária Tomková.
Pre voľbu hlavného kontrolóra bola zvolená volebná komisia v zložení: Mgr. Martina
Piskurová – predseda, členovia : Mgr. Daniela Pancuráková a Renáta Bialková.
Po voľbe komisie nasledovala prezentácia kandidátov a následne sa pristúpilo
k samotnej voľbe hlavného kontrolóra obce Mirkovce.
Výsledky voľby prečítala predsedkyňa volebnej komisie Mg. Martina Piskurová .
Hlavným kontrolórom obce sa stal doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD

Návrh na uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.)
B.)

Berie na vedomie správu komisie na posúdenie náležitosti podaných prihlášok pre
voľbu hlavného kontrolóra obce Mirkovce
Volí volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení:
Mgr. Martina Piskurová - predseda
Mgr. Daniela Pancuráková - člen
Renáta Bialková - člen

C.) Volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Mirkovce doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD
D.) Určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce na 10%
E.) Schvaľuje plat hlavného kontrolóra v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
F.) Dáva súhlas hlavnému kontrolórovi obce na vykonávanie zárobkovej činnosti podľa
Zákonníka práce.
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

8. Schválenie požiarneho poriadku obce

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

Starosta informoval poslancov a občanov o povinnosti ktorá vyplýva obci z § 15 ods.1, písm d
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení n.p. (Obec je povinná
vypracovať a viesť dokumentáciu pred požiarmi obce.) Po oboznámení poslancov a občanov
obce s Požiarnym poriadkom obce Mirkovce dal starosta hlasovať za uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach – Schvaľuje
Požiarny poriadok 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. 9. Schválenie smernice ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej
činnosti
Starosta informoval občanov a poslancov obce , že v zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.
z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zamestnávateľ má povinnosť vydať vnútorný predpis, ktorý upravuje podrobnosti o
podávaní oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní
oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení,
oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia a o spracúvaní osobných
údajov uvedených v oznámení.
Po oboznámení poslancov a občanov obce so smernicou dal starosta hlasovať za
uznesenie.

Návrh na uznesenie č.46 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach s c h v a ľ u j e
Schvaľuje smernicu ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
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.10 Schválenie smernice o postupe obce pri predaji majetku obce
Starosta informoval poslancov a občanov o nutnosti prijatia smernice, ktorá upravuje postup
pri predaji majetku obce. Obec má síce prijaté Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, ale je tu nutnosť podrobnejšie spresniť postup pri
predaji majetku obce, aby sa zamedzilo tomu, že po predaji pozemkov obce fyzickým osobám
na týchto pozemkoch potom postavia stavby bez stavebného povolenia. Poslanci zároveň
stanovili cenu za 6 eur za m2 pozemku.

Návrh na uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach s c h v a ľ u j e
Smernicu ktorou sa určuje postup obce pri prevode majetku 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. 11. Schválenie organizovania výletu pre dôchodcov

Návrh na uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach s c h v a ľ u j e
Organizovanie výletu pre dôchodcov, obec pre financuje dopravu autobusom a obed.
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 Žiadosť o odkúpenie pozemkov
Starosta informoval občanom a poslancov o žiadostiach o odkúpenie stavených pozemkov
v rómskej osade a to : Jozef Balog, bytom Mirkovce 95, Milena Gáborová Mirkovce č. 95 a
Lucia Balogová bytom Mirkovce č. 110. Starosta informoval občanov, že o žiadosti Lucie
Balogovej nemôže zastupiteľstvo rokovať, nakoľko parcely 111/22 a 111/25 z ktorej by mala
vzniknúť novovytvorená parcela 129/19 nie je vo vlastníctve obce.

Po oboznámení poslancov s predmetnými žiadosťami, vysvetlení akým spôsobom sa bude
prevod pozemkov realizovať (zmluva o budúcej zmluve – stavebné povolenie – kúpna zmluva)
a po rozprave k bodu programu dal starosta hlasovať jednotlivo za uznesenia.

Návrh na uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
A.) schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj majetku obce kúpnou zmluvou a to ako predaj pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a to:
- nehnuteľnosť, novovytvorený pozemok KN –C parcelne číslo 129/20, o výmere 53 m2 druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 , ktorý vznikol z pozemku: KN-E
parcelne číslo 112/1, druh pozemku: Ostane plochy o výmere 9218 m2, evidovanej na LV č.
795, katastrálne územie Mirkovce.
v prospech: Rudolf Balog, nar.06.05.1981, bytom Mirkovce č. 95
B) schvaľuje cenu na predaj pozemku parcelne číslo KN -C 129/20 vo výmere 53 m2 za 6,00
eur/m2 . Celková cena za novovytvorenú parcelu je 318 eur. Prevod bude uskutočnený v súlade
so zásadami hospodárenie a nakladania s majetkom obce Mirkovce a v súlade so Smernicou č.
3, ktorou sa určuje postup obce pri prevode majetku obce Mirkovce.
Ďalšie náklady spojené s prevodom vlastníctva znáša nadobúdateľ.

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. 50 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
neschvaľuje žiadosť Mileny Gaborovej bytom Mirkovce č. 95 o odkúpenie pozemku parcelné
číslo KN - C 129/21 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2, ktorá mala
vzniknúť z pozemku vo vlastníctve obce Mirkovce : KN-E parcelne číslo 112/1, druh pozemku:
Ostane plochy o výmere 9218 m2 evidovanej na LV č. 795, katastrálne územie 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. 13. Diskusia
V diskusií vystúpil:
p. Brehová- ktorá sa informovala v rámci akých zákonných ustanovení a koľko
občanov pracuje na tzv. aktivačných prácach v obci Mirkovce, tak isto sa sťažovala na
vysedávanie občanov – Rómov na múriku pred jej domom, ktorí hádžu odpadky za plot do jej
dvora.
Starosta odpovedal, že v obci Mirkovce v rámci zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej
núdzi na § 10 – hmotná núdza a na § 12 – aktivačný príspevok pracuje okolo 70 uchádzačov
o zamestnanie, v rámci zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti na § 52 – menšie obecné
služby pracujú štyria uchádzači o zamestnanie.
p. Balog Jozef sa informoval ako si ma vysporiadať pozemok pod svojím domom keďže
jeho dom je na pozemku bývalého urbariátu.
Starosta informoval menovaného, že obec nemôže rozhodovať o pozemkoch ktorých
nie je vlastníkom avšak uviedol, že obec je zapojená do projektu vysporiadania pozemkov pod
rómskymi obydliami.
p. Kožarová sa informovala či obec môže prispieť na výmenu okien na kostole v časti
Niereše.
Starosta informoval p. Kožarovu, že je potrebné dať na obec písomnú žiadosť
a poslanci to prerokujú a rozhodnú.
p. Jánošík sa informoval ohľadom miestneho rozhlasu nakoľko nie je dobre počuť
hlásenia.
Starosta informoval občanov, že bola nahlásená požiadavka spoločnosti ktorá spravuje
rozhlas o preskúšanie a opravu, res. vyladenie rozhlasu.
p. Balog Jozef sa informoval, prečo nemôžu hrať futbal na školských ihriskách, resp.
prečo je to teraz zakázané.
Starosta informoval menovaného, že je to z dôvodu, že opakovane aj napriek
niekoľkým upozorneniam bol porušovaný prevádzkový poriadok ihriska, naviac deti ktoré
chodili na ihrisko vošli aj do záhrad rodinných domov tak pri dolnom ako aj pri hornom ihrisku,
kde kradli ovocie a zničili ovocné stromy načo sa majitelia pozemkov boli sťažovať na OcU.
p. Reguli sa informoval, či by sa nedalo zmeniť prevádzkový poriadok ihrísk aby sa
dalo hrať aj v nedeľu, nakoľko niektoré deti nemajú možnosť si zahrať keďže cez týždeň chodia
do školy po vyučovaní majú ďalšie povinnosti a v sobotu pomáhajú doma.
Starosta odpovedal, že by to nebolo dobré riešenie nakoľko prevádzkový poriadok bol
prijatý aj preto aby v nedeľu obyvatelia pozemkov pri ihriskách mali kľud, tak isto nie je možné
jedným deťom povoliť v nedeľu a ostatným nie, ale o tomto návrhu bude ešte zastupiteľstvo
rokovať.

K bodu č. 14. Návrhy, informácie poslancov – starostu
K tomuto bodu vystúpil starosta, kde informoval občanov o aktivitách OcU jednak
o získaní dotácie(5.000eur) na rozšírenie kamerového systému v obci (rómska osada) z výzvy
MV SR z projektu Prevencia kriminality na rok 2019, o podanej žiadosti na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (vo výške 72.000 euro) z Operačného programu ľudské
zdroje na vybudovanie chodníka v smere na obec Brestov a rekonštrukciu panelovej cesty
v rómskej osade. Tak isto informoval o vybudovaní uzavretých stojísk pre kontajnery
v rómskej osade, kde sa plánujú zrušiť veľkokapacitné kontajnery a nahradiť ich 1100 L
uzatvárateľnými nádobami z ktorých sa bude komunálny odpad spaľovať a odpadne tak
poplatok za uskladnenie komunálneho odpadu, čo do budúcna prispeje k zníženiu nákladov za
komunálny odpad. Ďalej starosta informoval o pripravovaných aktivitách v hornej časti obce,
ktoré bude potrebné dokomunikovať s občanmi ktorí tam bývajú.
K bodu č. 15. Prijaté uznesenia
Uznesenia č. 42-50/2019 boli schválené hlasovaním pod jednotlivými bodmi. Uznesenia
tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
K bodu č. 16. – Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval občanom za početnú účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, za príspevky do diskusie a za záujem občanov obce o veci verejné.

V Mirkovciach dňa 8.10.2019
Overovatelia zápisnice:

Zapísal : Mgr. Martina Piskurová

František Engeľ

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

Ľubomír Pancurák

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

