Zápisnica
Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mirkovce konaného dňa 14.05.2021 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
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. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Materskej školy Mirkovce - predkladá starosta
6. Ostatné
7. Návrhy, informácie poslancov, starostu
8. Diskusia - ostatné
9. Prijaté uznesenia
10. 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 Sýkora
Zapisovateľ: Mgr. Martina Piskurová
Hlasovanie za overovateľov a zapisovateľa:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

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:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č. 4
Starosta informoval poslancov a občanov o plnení uznesení z predchádzajúcich
rokovaní obecného zastupiteľstva.
Na OZ dňa 04.03.2021 bolo prijatých uznesení od č. 119-127
Uznesenia Obecného zastupiteľstva. 119, 120 ,121, 122, 123, 124, 126
Uznesenia Obecného zastupiteľstva od 125 – 127 sú v rozpracovaní
- územný plán , nákup čističiek

Návrh na uznesenie č. 128/2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
2. určenie overovateľov zápisnice : Ľubomír Pancurák
Ján Sýkora
3. správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za uznesenie:
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu č. 5 Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Materskej školy Mirkovce
Starosta oboznámil poslancov a občanov o Rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcie primárneho a základného vzdelávania, ako
príslušného správneho orgánu poľa § 14 ods.6 písm b v súlade s §16 ods.1 zákona č. 596/2003
Z.z,. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zaradení Materskej školy Mirkovce
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Následne starosta informoval
poslancov, že v zmysle § 22 zákona č. 596/2003Zb obec po zaradení školy alebo školského
zariadenia do siete vydáva zriaďovaciu listinu školy a školského zariadenia.
Starosta prečítal dôvodovú správu k predmetnému bodu, prečítal jednotlivé články
zriaďovacej listiny a následne dal hlasovať o schválení zriaďovacej listiny Materskej školy
Mirkovce.

Návrh na uznesenie č. 129/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l ) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
zriaďovaciu listinu Materskej školy Mirkovce č. 16
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

K bodu č 6. Ostatné.
Starosta informoval poslancov o probléme, ktorý nastal vydaním uznesenia obecného
zastupiteľstva Mirkovce v roku 2007, kedy pri schválení predaja pozemku Ladislavovi
Balogovi bytom Mirkovce 84, bolo schválené uznesenie obecného zastupiteľstva č. 14/2007,
ktoré neobsahuje ani základné náležitosti potrebné k vypracovaniu kúpno-predajnej zmluvy
a tak isto náležitosti ktoré si vyžaduje kataster nehnuteľnosti, pri prevode. Starosta informoval
poslancov, že takýchto uznesení, hlavne v súvislosti s odpredajom pozemkov je veľa a pre
právne úkony sú nepoužiteľne, preto bude potrebné prijímať nové uznesenia so všetkými
náležitosťami, tak aby boli použiteľné pre právne úkony.
Poslanci o probléme rokovali a rozhodli zrušiť pôvodné neúplné uznesenie a prijať nové
uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 130/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov
A./ s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva k pozemku – parcele CKN s parc.č. 19, o výmere
49 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej na základe geometrického plánu

vyhotoviteľa CUPER Vladislav – GEOMAP č. 55/07 zo dňa 10.7.2007, úradne overeného dňa
1.8.2007 pod č. 958/07, z pôvodnej parcely EKN s parc.č. 481/21, zap. na LV č. 795, kat.úz.:
Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, z vlastníctva Obce Mirkovce ako predávajúcej do
vlastníctva Ladislava Baloga, nar. 26.6.1971, bytom Mirkovce 84 ako kupujúceho, v podiele
1/1 k celku z dôvodu zastavania daného pozemku stavbou vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu
cenu vo výške 300 EUR určenú na základe znaleckého posudku Ing. Václava Mihoka č.
49/2021 zo dňa 18.4.2021 s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva
hradí kupujúci.
B./ r u š í uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Mirkovce č. 14/2007 zo dňa 07.09.2007
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Žiadosť o pre financovanie stavebného materiálu na opravu vodárničky v časti Niereše
Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Kozara z časti Niereše na ktorého pozemku
je postavená budova „Vodárničky“ v ktorej sa nachádza technológia k rozvodu pitnej vody
v časti Niereše. p. Kozar požiadal obec o pre financovanie stavebného materiálu na jej
vonkajšiu opravu spočívajúcu v jej zateplení, zhotovení novej fasády a opravy strechy, tak aby
stavba pôsobila vzhľadovo dôstojnejšie. Práce vykoná p. Kozar so synom bezplatne.
Poslanci o návrhu rokovali následne dal starosta o návrhu na pre financovanie materiálu
hlasovať.

Návrh na uznesenie č. 131/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
Schvaľuje financovanie materiálu na opravu vodárničky v časti Niereše podľa predloženého
súpisu materiálu.
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

0
0
0

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

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

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

0
0
0

Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu, oboznámila prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 1. Dôvodom úpravy rozpočtu v príjmovej časti boli preplatky za
energie- vrátky a nevyčerpané finančné prostriedky základnej školy v Mirkovciach .
Podrobný rozpis položiek príjmov a výdavkov tvorí prílohu tejto zápisnice.

Návrh na uznesenie č. 132/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm.
a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20-22 časti VII.
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mirkovce.
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie za uznesenie
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

Návrh na zakúpenie traktor kosačky
Starosta obce z dôvodu vybudovania futbalového ihriska, verejného priestranstva pred
novo vybudovaným altánkom pri kaplnke, kde bola vytvorená plocha, ktorá bude zatrávnená
ako aj z dôvodu navýšenia plôch ktoré je treba kosiť a upravovať požiadal OZ o schválenie
nákupu traktor kosačky. Starosta obce tak isto informoval poslancov, že v prípade, že schváli
nákup kosačky je potrebné z dôvodu, že na kapitole nákup dlhodobého majetku nie sú finančné
zdroje nakoľko pri zostavovaní rozpočtu sa napočítalo s takýmto nákupom, je potrebne prijať
rozpočtové opatrenie – presun kapitálových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
Poslanci o návrhu rokovali, následne dal starosta o návrhu hlasovať.

Návrh na uznesenie č. 133/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a v súlade s § 20-22
časti VII. Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mirkovce
A./ schvaľuje kúpu motorovej traktor kosačky pre potreby obce
B./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2
Hlasovanie za návrh
Za:
6
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní:

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

0
0
0

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

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

0
0
0

K bodu č .7. Návrhy, informácie poslancov, starostu.
K predmetnému bodu vystúpil starosta obce, ktorý informoval poslancov:
o možnosti upraví okolia kostola podľa návrhu záhradného architekta, pričom úprava
samozrejme po dohode s kostolnou radou by spočívala v odstránení niektorých starých
porastov a vo výsadbe okrasných kríkov a stromov tak, aby to centrum obce oživilo.
starosta obce informoval poslancov o liste, ktorý je obciam rozposielaný z úradu
splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, v ktorom splnomocnenec vlády v súlade so
zákonom č. 184/1999 Z.z o používaní jazykov národnostných menšín požaduje odstránenie
zistených nedostatkov. Jedná sa o to, že pri poslednom sčítaní obyvateľov z roku 2011 sa
v našej obci k rómskej národnosti prihlásilo viac ako 15% obyvateľov, preto je obec povinná
zabezpečiť dvojjazyčne názvy na budovách samospráv, vedenie informácií aj v jazyku
národnostnej menšiny, vydávanie úradných formulárov v jazyku národnostnej menšiny a ďalšie
povinnosti ktoré obci zo zákona vyplývajú. Starosta informoval poslancov, že listom
informoval splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, že z dôvodu, že v tomto roku
prebieha sčítanie obyvateľov, kedy budeme vedieť koľko občanov sa k akej národnosti
prihlásilo nebudeme už odstraňovať zistené nedostatky z pred desiatich rokov, počkáme
a následne sa zariadime.
starosta ďalej informoval poslancov, že obec z ušetrených finančných prostriedkov,
ktoré dostala na režijné náklady na testovanie na COVID - 19 zakúpila pre obec plne

automatický defibrilátor, ktorý bude inštalovaný na budove OcÚ a bude k dispozícií v prípade
potreby tak pre občanov obce, ako aj pre DHZ obce Mirkovce a Policajný zbor pri dopravných
nehodách, pripadne iných život ohrozujúcich udalostiach ku ktorým môže dôjsť.
Starosta informoval poslancov o preložení tak kamerového vedenia ako aj vedenie
miestneho rozhlasu, ktoré bolo vykonané na základe požiadavky p. Šikulu, kde toto vedenie
viedlo cez jeho záhradu, pričom dochádzalo k jeho poškodzovaniu následkom pádov stromov
ktoré mu vyrástli na pozemku.
Starosta tak isto informoval poslancov o realizácií vyvýšeného autobusového nástupišťa
na hornej zastávke, ktorého výstavba bola odsúhlasená koncom roka 2020, tak isto informoval
poslancov o oprave strechy hornej zastávky SAD, ktorá bola poškodená v dôsledku dopravnej
nehody pri cúvaní vozidla do dvora p. Košalka.
Starosta ďalej informoval poslancov, že po dohode so správou ciest PSK bude vykonaná
úprava zosúvajúceho sa kopca v smere na obec Brestov, kde po dohode rodina Balogová
finančne prispeje na úpravu, nakoľko zosúvajúca sa zemina ohrozuje aj ich nehnuteľnosť.
Úpravy budú vykonané hneď, ako to počasie dovolí.
Starosta informoval poslancov o výsledkoch vzoriek, ktoré sú odoberané z domových
ČOV, kde je zisťované , že iba veľmi mala časť čističiek po vykonanom rozbore odpadových
vôd splnila stanovený limit BSK5. Niektoré čističky ho prekračujú veľmi vysoko. Starosta
poukázal na novú čističku, ktorá bola osadené v dolnej Základnej škole, kde táto dosiahla
sledovaný limit BSK5 3,34 z povoleného BSK5 do 15.
K bodu č .8. Diskusia – ostatné
V diskusií nevystúpil nikto.
K bodu č 9. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 128/2021
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach
B.
berie na vedomie
4. určenie zapisovateľa : p. Mgr. Martina Piskurová
5. určenie overovateľov zápisnice : Ľubomír Pancurák
Ján Sýkora
6. správu o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
B.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 129/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l ) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
zriaďovaciu listinu Materskej školy Mirkovce č. 16

Uznesenie č. 130/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov
A./ s c h v a ľ u j e prevod vlastníckeho práva k pozemku – parcele CKN s parc.č. 19, o výmere
49 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenej na základe geometrického plánu
vyhotoviteľa CUPER Vladislav – GEOMAP č. 55/07 zo dňa 10.7.2007, úradne overeného dňa
1.8.2007 pod č. 958/07, z pôvodnej parcely EKN s parc.č. 481/21, zap. na LV č. 795, kat.úz.:
Mirkovce, obec: Mirkovce, okres: Prešov, z vlastníctva Obce Mirkovce ako predávajúcej do
vlastníctva Ladislava Baloga, nar. 26.6.1971, bytom Mirkovce 84 ako kupujúceho, v podiele
1/1 k celku z dôvodu zastavania daného pozemku stavbou vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu
cenu vo výške 300 EUR určenú na základe znaleckého posudku Ing. Václava Mihoka č.
49/2021 zo dňa 18.4.2021 s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva
hradí kupujúci.
B./ r u š í uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Mirkovce č. 14/2007 zo dňa 07.09.2007

Uznesenie č. 131/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
Schvaľuje financovanie materiálu na opravu vodárničky v časti Niereše podľa predloženého
súpisu materiálu.

Uznesenie č. 132/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm.
a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20-22 časti VII.
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mirkovce.
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1

Uznesenie č. 133/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 ) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a v súlade s § 20-22
časti VII. Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mirkovce
A./ schvaľuje kúpu motorovej traktor kosačky pre potreby obce
B./ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2

K bodu č. 10. – 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 14.05.2021
Overovatelia zápisnice:

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

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

