Zápisnica
Z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 12. 06.2020 na
Obecnom úrade v Mirkovciach
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Engel
Poslanci OZ : Ľubomír Pancurák, Cyril Cmár, Ján, František Engeľ
Sýkora, František Balog , Andrea Engeľová, Milan Lazor
Poslanci OZ ospravedlnení:
Kontrolór obce: doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
Zapisovateľka : Mgr. Martina Piskurová
Program:
1. Otvorenie
3. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Schválenie programu rokovania OZ.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní – predkladá starosta
5. Správy hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Mirkovce
- sprava nezávislého audítora k účtovnej uzávierke k 31.12.2019 - predkladá hlavný kontrolór
obce.
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2019 predkladá hlavný kontrolór obce.
6. Záverečný účet obce – schválenie – predkladá starosta
7. Správy hlavného kontrolóra obce
- správa z následnej finančnej kontroly plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až máj
2020 - predkladá hlavný kontrolór obce.
-návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 – predkladá
hlavný kontrolór obce.
8. Rozpočtové opatrenie 2/2020 a 3/2020
9. Žiadosť o prenájom obecného pozemku
10. Návrh na zapojenie obce do SMART Kosit programu - systém na automatizované
sledovanie množstva vyprodukovaného odpadu.- predkladá starosta
11. Návrh na vybudovanie autobusového nástupišťa – horná zastávka - predkladá starosta
12.. Návrhy, informácie poslancov – starostu
13. Diskusia
14. Prijaté uznesenia
15. 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. – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Overovatelia: Ján Sýkora
František Balog
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie za návrh
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

Ľubomír Pancurák, Cyril Cmár, František Engeľ,
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 program
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, Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
OZ zo dňa 13.02.2020 kde boli prijaté od č. 69-80
Uznesenie č. 70 a 71- rozpočtové opatrenia
Uznesenie č. 72 a 73 – Prevádzkové poriadky – pohrebiska a domu smútku
Uznesenie č. 74- zrušovacie uznesenie 18/2019
Uznesenie č. 75 – príspevok pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Varhaňovce, filiálka Niereše
Uznesenie č. 76- premostenie potoka Balka
Uznesenie č. 77-78 odpredaj pozemkov Ivanecký, Ivanecká
Uznesenie č. 79 – poverenie na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu Pankievič
Uznesenie č. 80 – vypracovanie projektovej dokumentácie komunitného centra
Uznesenie č. 81 – navýšenie finančného limitu
OZ zo dňa 11.03.2020 kde boli prijaté od č. 82-85
Uznesenie č. 83 - predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre
projekt Materská škôlka Mirkovce

Uznesenie č. 84 - s predložením žiadosti o zaradenie Materskej škôlky obce Mirkovce do siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 83 odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-E 144/721 a KN-E 144/722
v kat. územie obce Mirkovce časť Niereše - Veselovská
K bodu č. 5. Správy obecného kontrolóra
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo hlavnému kontrolórovi
obce, ktorý prečítal správu o hospodárení obce Mirkovce za rok 2019 a informovala o stave
záverečného účtu obce Mirkovce za rok 2019. Hlavný kontrolór obce doc. Ing. Ľuboslav Straka
PhD k návrhu záverečného účtu obce Mirkovce za rok 2019 uviedol, že bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Mirkovce za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o
obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Hlavný kontrolór obce odporučil obecnému zastupiteľstvu Mirkovce návrh záverečného
účtu obce Mirkovce za rok 2019 schváliť bez výhrad.
doc. Ing. Ľuboslav Straka PhD následne informoval poslancov o stanovisku nezávislého
audítora k účtovnej závierke za rok 2019, ktoré vypracovala Ing. Janka Hirjaková, audítorka
spoločnosti Hirekon, s.r.o. Prešov. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení
neskorších predpisov konštatovala, že obec Mirkovce konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.
viď. Prílohy
Správa č. 06/2020 – odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Mirkovce
k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2019

Uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- B e r i e na vedomie
a) Plnenie uznesení z 2 a 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
b) Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky obce Mirkovce
za rok 2019.
c) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2019
Hlasovanie
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 6. Záverečný účet obce Mirkovce

Starosta vyzval poslancov, či má niekto dotaz k návrhu záverečného účtu obce
Mirkovce za rok 2019, keďže nikto dotaz nemal dal starosta hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s ch v a ľ u j e
A) záverečný účet obce Mirkovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo
výške 130.639,67 eur
Hlasovanie:
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 7. Správy hlavného kontrolóra obce
Starosta opätovne udelil slovo kontrolórovi obce doc. Ing. Ľuboslavovi Strakovi PhD,
ktorý predniesol správu o kontrole plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až máj 2020
a predniesol poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie
II. polroka 2020.
viď. Prílohy
Správa č.7/2020 – kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až máj
2019.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na obdobie 2. polroka
2019

Uznesenie č. 88/2020
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 máj 2020
B./ s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na II. polrok
2020 a poveruje ho vykonaním.
Hlasovanie

Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 8. Rozpočtové opatrenia - úprava rozpočtu
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 2/2020 a 3/2020. Dôvodom úpravy v príjmovej časti boli
prostriedky zo štátneho rozpočtu - prostriedky na financovanie volieb a nevyčerpané
prostriedky na školu z roku 2019.
Dôvodom prijatia rozpočtového opatrenia č.2/2020 bolo zníženie podielu obcí na
výnose DPFO pre rok 2020 v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID
19, kde pre obec Mirkovce to predstavuje rozdiel vo výške 7.483,00 eur. Ďalším dôvodom
uprav rozpočtu bol presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce na základe vývoja
skutočnosti.

Uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
A./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020
B./ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2020

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. Žiadosť o prenájom obecného pozemku
Starosta prečítal poslancom žiadosť Šimona Feňaka o prenájom časti pozemku za
budovou pri hasičskej zbrojnici, kde by chcel zriadiť stánok na predaj zmrzliny. Poslanci
o návrhu rokovali, pričom určili podmienky, ktoré budú špecifikovane v zmluve o nájme.

Uznesenie č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e
žiadosť Šimona Feňáka o prenájom časti obecného pozemku na zriadenie stánku na predaj
zmrzliny nachádzajúceho sa na parcele KN-C 245/1 v kat. obce Mirkovce pri hasičskej
zbrojnici.
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 10. Návrh na zapojenie obce do SMART Kosit programu automatizované sledovanie množstva vyprodukovaného odpadu.

systém na

Starosta informoval poslancov o ponuke spoločnosti KOSIT a.s. Košice, ktorá v obci
Mirkovce vykonáva zber komunálneho a triedeného odpadu o zapojení obce do tzv. SMART
Kosit programu. Uvedené spočíva v tom, že nádoby /čierne/ na komunálny odpad budú mať
identifikačný čip, kde pri vývoze zberné vozidlo zanemená vyprázdnenie nádoby. Obec
následne mesačne dostane výpis z ktorej domácnosti bola nádoba z komunálnym odpadom
vyvezená a na konci roka bude mať obec presný prehľad ktorá domácnosť koľkokrát
vyprázdňovala nádoby.
Ročný poplatok za zber komunálneho odpadu sa potom určí ako súčin frekvencie
odvozov a príslušnej sadzby za nádobu. Pri tomto systéme každá domácnosť zaplatí za
komunálny odpad iba toľko, koľko ho vyprodukuje. Uvedený systém zvýši mieru separovania
odpadu, zníži výdavky jednotlivých domácnosti ako aj výdavky obce, ktorá dopláca za vývoz
komunálneho odpadu.
Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 91/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e
zapojenie obce Mirkovce do SMART Kosit programu - systém na automatizované sledovanie
množstva vyprodukovaného odpadu od 01.01.2021
Hlasovanie:
Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č. 11. Návrh na vybudovanie autobusového nástupišťa – horná zastávka
Starosta informoval poslancov o potrebe vybudovania autobusového nástupišťa na
hornom konci obce v smere na Prešov, kde cestujúci vystupujú a nastupujú na šikmú plochu
pre rodinným domov p. Straku, čo sťažuje starším občanom hlavne nastupovanie do autobusu.
Starosta navrhol aby sa do polovice priekopy uložili betónové rúry, ktoré by sa zasypali a nad
nimi by sa z cestných obrubníkov a zámkovej dlažby vytvoril vyvýšený priestor pre nástupište.
Nad druhú polovicu priekopy by sa po úpravách bočných časti umiestnila kovová mreža na
zachytenie vody v prípade prívalového dažďa.
Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č.92
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e
návrh starostu obce na vybudovanie vyvýšeného autobusového nástupišťa pred rodinným
domom s č.p. 52 v smere z obce na Prešov.

Za:
7
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

18. Návrhy, informácie poslancov, starostu
Poslanec Pancurák navrhol riešiť v Dome smútku vetranie hlavne keď je pohrebný
obrad v horúcich letných dňoch, pričom navrhol zakúpenie stropného ventilátora, prip.
zabezpečenie iného odvetrania.
Poslanec Cmár Cyril navrhol dať vyrobiť orientačnú tabuľku na označenie cintorína,
nakoľko odbočka k cintorínu je prehliadnuteľná a cudzí ľudia nevedia, kde je v obci cintorín.
Starosta obce predmetné návrhy spolu s poslancami odkonzultoval a bude sa nimi
zaoberať.
K bodu č .19. Diskusia:
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec ani občan.
20. Prijaté uznesenia 86-92

Uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- B e r i e na vedomie

a) Plnenie uznesení z 2 a 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mirkovce
b) Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky obce Mirkovce
za rok 2019.
c) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mirkovce za rok 2019

Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s ch v a ľ u j e
A) záverečný účet obce Mirkovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B) tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo
výške 130.639,67eur

Uznesenie č. 88/2020
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 máj 2020
B./ s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce na II. polrok
2020 a poveruje ho vykonaním.

Uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
A./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020
B./ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Uznesenie č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e
žiadosť Šimona Feňáka o prenájom časti obecného pozemku na zriadenie stánku na predaj
zmrzliny nachádzajúceho sa na parcele KN-C 245/1 v kat. obce Mirkovce pri hasičskej
zbrojnici.

Uznesenie č. 91/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e
zapojenie obce Mirkovce do SMART Kosit programu - systém na automatizované sledovanie
množstva vyprodukovaného odpadu od 01.01.2021

Uznesenie č. 92/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce
- s ch v a ľ u j e
návrh starostu obce na vybudovanie vyvýšeného autobusového nástupišťa pred rodinným
domom s č.p. 52 v smere z obce na Prešov.
21. Záver
Starosta obce Mgr. Marián Engel poďakoval
zastupiteľstva a zastupiteľstvo v čase o 19.25 ukončil.

za

účasť na

zasadnutí obecného

V Mirkovciach dňa 17.06.2020
Overovatelia zápisnice:

Ján Sýkora

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

František Balog

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

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

