
S T A R O S T A      O B C  E       S  I  R  N  Í  K 

Číslo konania : 224 /2016        V Sirníku, dňa  14.03.2016 

    

         P  O Z V Á  N  K A 

Podľa  § 13 ods. 4 písmena  a/ zákona  o obecnom zriadení 

 

z  v  o  l  á  v  a m 

 

XIII.   zasadnutie  Obecného zastupiteľstva   v obci Sirník , ktoré  sa uskutoční dňa 

 

17. marca  2016  (štvrtok  )  od  17.00 hod 
 

v kultúrnom dome   OcÚ   v Sirníku  s  týmto programom  :  

 Otvorenie       

 Voľba návrhovej komisie,  overovateľov zápisnice 

 Kontrola plnenia uznesenia  z XI. a XII.  zasadnutia  

 Správa  o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce  za rok 2015 – predkladá Marta Kováčová          

HK obce  

 Správa   nezávislého   audítora  Obecnému zastupiteľstvu  Obce Sirník – predkladá K. Krajníková   

     referentka obce  

 Prejednanie   upozornenia  prokurátora:  vo veci  prijatia VZN o určení  miesta  a času  zápisu  dieťaťa  

na plnenie  povinnej školskej  dochádzky, Zákona o slobode informácií  -  predkladá starosta  obce  

 Prejednanie  a schválenie  VZN č. 1/2016  o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole - predkladá starosta obce 

 Prejednanie  a schválenie  VZN č. 2/2016 Obce  Sirník o prevádzkovaní pohrebiska   -  predkladá 

starosta  obce  

 Prejednanie  a schválenie  VZN č. 3/2016 Obce  Sirník o udeľovaní  verejných  ocenení  Obce Sirník  

-  predkladá starosta  obce  

 Prejednanie a schválenie inventarizácie majetku  obce  k 31.12.2015 – predkladá V. Volčko predseda 

komisie  

 Rozbor plnenia  príjmov a výdavkov za rok 2015 - predkladá K. Krajníková, referentka obce  

12.Prejednanie aktuálnych otázok obce: výstavba  a rekonštrukcia  chodníka, MŠ rekonštrukcia  

a prístavba,  žiadosť  MERCI, n.o.,  Trebišov, žiadosť  Gréckokatolíckej  cirkvi, informácia  

o fašiangovej zábave, žiadosť  Martina Rostáša ml., bytom Sirník  č.77,  poskytnutie drevených paliet  

na humanitárne účely,  nákup smetných košov a kvetináčov, usporiadanie verejných priestranstiev, 

žiadosť  R. Haníka a manželky, bytom  Sirník 77, informácia  starostu obce o vydaní smernice  

o slobodnom  prístupe k informáciám    

13. Prejednanie  a schválenie  Vnútroorganizačnej smernice pre výkon  finančnej kontroly obce Sirník.    

14. Prejednanie a schválenie  Sprostredkovateľskej zmluvy  medzi  SGS - Consulting, s.r.o. a Obcou 

Sirník  

15. Preplatenie  dovolenky starostu obce za rok 2014 

16. Rozprava   

17. Návrh  na uznesenie  

18. Záver  

Na toto zasadnutie  OZ  pozývam  poslancov  OZ, zástupcov  politických strán  a hnutí  v obci  

a občanov  obce. Žiadam poslancov  o dochvíľnu účasť. 

 

Pracovné materiály  rokovania  sú k  nahliadnutiu  počas pracovnej  doby  na OcÚ  a na webovom 

sídle www.sirnik.sk  

 

 

 

         Viktor K a l á n  

           starosta obce  

Prílohy  : uznesenia  z XI. a XII.  zasadnutia  

 

http://www.sirnik.sk/


Z á p i s n i c a  
 

z XIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sirníku, konaného dňa 17.marca 2016 od 

17. 00 hod. v kultúrnom dome  Obce Sirník 

 

 

Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal XIII. zasadnutie OZ s nasledovným 

programom: (príloha č. 1) 

 

Bod č. 1  -  O t v o r e n i e 
Starosta obce  privítal prítomných  a zahájil rokovanie  OZ. Na základe prezenčnej listiny 

starosta skonštatoval, že  zasadnutie obecného zastupiteľstva je  u z n á š a n i a s c h o p n é.  

(príloha č.2) Starosta  dal hlasovať o programe podľa  pozvánky.   Program  bol  jednomyseľne  

schválený. 

 

Bod č. 2  -  Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice  
Návrhová komisia a overovatelia  zápisnice boli jednomyseľne zvolení  v nasledovnom zložení 

: predseda Mgr. V. Nagyová,  členovia Richard  Tušai, Ján Levkiv, overovatelia: Jozef. Volčko, 

Viktor  Volčko     

 

Bod č. 3 -  Kontrola plnenia uznesenia  z XI. a XII.  zasadnutia  

Vyhodnotené  uznesenie  bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou  na zasadnutie  OZ.  

Starosta obce  sa  opýtal poslancov,  či k vyhodnoteniu  majú  pripomienky.  Pripomienky a ani 

dotazy neboli. OZ jednomyseľne  berie na vedomie plnenie uznesení z XI. a XII.  zasadnutia  

bez pripomienok. (príloha č. 3) 

 

Bod č. 4 - Správa  o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce  za rok 2015  

Predložila  HK Marta Kováčová  - Obecné zastupiteľstvo  Správu  o kontrolnej činnosti  hlavného 

kontrolóra obce  za rok 2015 -  berie na vedomie bez pripomienok. (príloha č. 4)   

   

Bod č. 5 - Správa   nezávislého   audítora  Obecnému zastupiteľstvu  Obce Sirník  

Predložila  referentka  OcÚ p.  Klára . Krajníková . Obecné zastupiteľstvo  Správu   nezávislého   

audítora  Obecnému zastupiteľstvu  Obce Sirník –berie na vedomie  bez pripomienok. (príloha 

č. 5)   

 

Bod č. 6 -  Prejednanie   upozornenia  prokurátora:  vo veci  prijatia VZN o určení  miesta  a času  

zápisu  dieťaťa  na plnenie  povinnej školskej  dochádzky, Zákona o slobode informácií.  

Predložil starosta  obce . Upozornenie  prokurátora  vo veci  prijatia VZN o určení  miesta  a času  

zápisu  dieťaťa  na plnenie  povinnej školskej  dochádzky, Zákona o slobode informácií. 

Upozornenie  prokurátora  vo veci  prijatia VZN o určení  miesta  a času  zápisu  dieťaťa  na 

plnenie  povinnej školskej  dochádzky, Zákona o slobode informácií. Obecné zastupiteľstvo  berie na 

vedomie  bez pripomienok. (príloha č. 6)   

Ukladá :  

Starostovi obce  zaviesť  osobitnú evidenciu  o poskytovaní informácií podľa § 20 zákona  

o slobode  informácií.  – jednomyseľne 

 

  
 

 
 

  



Bod č.7 - Prejednanie  a schválenie  VZN č. 1/2016  o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole - predkladá starosta obce 
Starosta predložil na schválenie  VZN č. 1/2016  o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole . Obecné zastupiteľstvo VZN č. 1/2016  

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole – 

jednomyseľne  schvaľuje. (príloha č. 7)   

 

 
Bod č. 8 -  Prejednanie  a schválenie  VZN č. 2/2016 Obce  Sirník o prevádzkovaní pohrebiska      

Starosta predložil na schválenie  VZN č. 2/2016 Obce  Sirník o prevádzkovaní pohrebiska. Obecné 

zastupiteľstvo   VZN č. 2/2016 Obce  Sirník o prevádzkovaní pohrebiska – jednomyseľne 

schvaľuje. ( príloha č. 8 )   
 

Bod č. 9 - Prejednanie  a schválenie  VZN č. 3/2016 Obce  Sirník o udeľovaní  verejných  ocenení  

Obce Sirník   
Starosta predložil na schválenie VZN č. 3/2016 Obce  Sirník o udeľovaní  verejných  ocenení  

Obce Sirník  – Obecné zastupiteľstvo VZN č. 3/2016 Obce  Sirník o udeľovaní  verejných  ocenení  

Obce Sirník   jednomyseľne schvaľuje. ( príloha č. 9 )   
 

  
Bod  č. 10 - Prejednanie a schválenie inventarizácie majetku  obce  k 31.12.2015  

Predložil   Viktor  Volčko predseda komisie. Obecné zastupiteľstvo Správu o inventarizácii   

majetku  obce  k 31.12.2015 – jednomyseľne  schvaľuje. ( príloha č. 10 )   
 

Bod. č.11 - Rozbor plnenia  príjmov a výdavkov za rok 2015  

Predložila  referentka  OcÚ p.  Klára . Krajníková. Obecné zastupiteľstvo  plnenie  príjmov a výdavkov 

za rok 2015 jednomyseľne  schvaľuje.   
 

 

Bod č. 12 - Prejednanie aktuálnych otázok obce:  

- výstavba  a rekonštrukcia  chodníka -  starosta  informoval  o priebehu vysporiadanie  pozemkov 

okolo chodníka . Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu obce  vo veci  stavby 

„Výstavba  a rekonštrukcia  chodníka  v obci   Sirník„  Obecné zastupiteľstvo   

informáciu  berie  na vedomie bez pripomienok. 

 
- MŠ rekonštrukcia  a prístavba – starosta informoval  prítomných  vo veci  rekonštrukcie 

a prístavby .  Obecné zastupiteľstvo   informáciu  berie  na vedomie bez pripomienok. 

 

- žiadosť  MERCI, n.o.,  Trebišov – starosta predniesol žiadosť  n.o. Obecné zastupiteľstvo   

žiadosť  MERCI, n. o.,  Trebišov – jednomyseľne schvaľuje  

 
- žiadosť  Gréckokatolíckej  cirkvi - starosta predniesol žiadosť Gréckokatolíckej  cirkvi.. 

Obecné zastupiteľstvo   žiadosť Gréckokatolíckej  cirkvi jednomyseľne schvaľuje  

 
- informácia  o fašiangovej zábave  - starosta informoval  prítomných  o príbehu  o nákladoch 

a výdavkoch  na uvedené podujatie. Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu  obce 

o fašiangovej zábave berie  na vedomie bez pripomienok 

 

1. žiadosť  Martina Rostáša ml., bytom Sirník  č.77 -  starosta predniesol žiadosť  Martina Rostáša 

ml., bytom Sirník 77/6, vrátane  zmluvy o prenájme nehnuteľnosti.  Po diskusii   o žiadosti dal 

hlasovať. Za  hlasovali : 0,  Proti hlasovali :  E. Maďarová , R. Tušai, J. Levkiv, J.Volčko  

Zdržali sa hlasovania :  V. Nagyová,  V. Volčko.  –  konštatoval, že žiadosť  nebola schválená  

 

 



- poskytnutie drevených paliet  na humanitárne účely . – starosta informoval  prítomných 

o krokoch ktoré viedli k získaniu  drevených paliet  na humanitárne účely. Obecné 

zastupiteľstvo informáciu starostu  o poskytnutí  drevených paliet  na humanitárne účely 

berie  na vedomie bez pripomienok   V tejto súvislosti splnomocňuje starostu obce podľa  

aktuálnej situácie rozdeliť drevené  palety  na humanitárne účely – jednomyseľne 

 

- nákup smetných košov a kvetináčov -  starosta predložil  ústny a vizuálny   návrh  na nákup 

smetných košov a kvetináčov a na  usporiadanie  verejných priestranstiev. Obecné 

zastupiteľstvo nákup smetných košov a kvetináčov jednomyseľne  schvaľuje.   
 

- žiadosť  R. Haníka a manželky, bytom  Sirník 77 – starosta  predniesol   žiadosť  R. Haníka 

a manželky.  Obecné  zastupiteľstvo  odpredaj  nehnuteľnosti  v prospech  Rastislav Hanik, 

rod. Hanik, nar. 05.12.1984 a manželka Denisa Haníková, rod. Rostášová, 

nar.02.09.1988,  obidvaja trvale bytom  Sirník, Hlavná 77/6. Jedná sa o nehnuteľnosti  

vo vlastníctve Obce Sirník, IČO: 00331902,  vedenej  Okresným úradom   v Trebišove, 

odbor katastrálny  na  LV č. 279  parcely registra „C“  parcelné číslo 58/1 vo výmere  

85 m2, druh pozemku  Zastavané plochy  a nádvoria, parcely registra „C“,   parcelné 

číslo 58/2 vo výmere  25 m2, druh pozemku  Zastavané plochy  a nádvoria. Predmetné 

parcely  sú umiestnené v intraviláne obce. Cena   bola stanovená   OZ vo výške  1,50 € 

za 1m2 a je splatná pri podpise zmluvy. Náklady  na  spísanie zmluvy a vklad do KN  

bude  znášať kupujúci.  Uznesenie  je  platné 6 mesiacov  odo dňa    oznámenia  

kupujúcemu.  – jednomyseľne schvaľuje  

v tejto súvislosti  s p l n o m o c ň u j e Starostu obce   podpísať kúpnopredajnú zmluvu 

vo veci odpredaja  nehnuteľnosti  v prospech  Rastislav Hanik, rod Hanik , nar. 

05.12.1984 a manželka  Denisa Haníková, rod. Rostášová, nar.02.09.1988  obidvaja 

trvale bytom  Sirník, Hlavná 77/6. Jedná sa o nehnuteľnosti  vo vlastníctve Obce Sirník, 

IČO: 00331902,  vedenej  Okresným úradom   v Trebišove, odbor katastrálny  na  LV 

č. 279  parcely registra „C“  parcelné číslo 58/1 vo výmere  85 m2, druh pozemku  

Zastavané plochy  a nádvoria, parcely registra „C“,   parcelné číslo 58/2 vo výmere  25 

m2, druh pozemku  Zastavané plochy  a nádvoria. Predmetné parcely  sú umiestnené 

v intraviláne obce.  Cena   bola stanovená  vo výške  1,50 € za 1m2.  – jednomyseľne 

 
- informácia  starostu obce o vydaní smernice  o slobodnom  prístupe k informáciám   - starosta 

informoval  obecné zastupiteľstvo o  vydaní smernice  o slobodnom  prístupe 

k informáciám. Obecné zastupiteľstvo  informáciu starostu  obce  berie na vedomie  bez 

pripomienok.  
 

 

Bod č. 13 -  Prejednanie  a schválenie  Vnútroorganizačnej smernice pre výkon  finančnej kontroly 

obce Sirník 

Starosta  predložil na schválenie Vnútroorganizačnú smernicu pre výkon  finančnej kontroly 

obce Sirník. Obecné zastupiteľstvo Vnútroorganizačnú smernicu pre výkon  finančnej kontroly 

obce Sirník - jednomyseľne  schvaľuje.  

 

 
Bod č.14 -  Prejednanie a schválenie  Sprostredkovateľskej zmluvy  medzi  SGS - Consulting, s.r.o. 

a Obcou Sirník  

Starosta   vysvetlil podstatu veci  a predložil Sprostredkovateľskej zmluvy  medzi  SGS - Consulting, 

s.r.o. a Obcou Sirník. Dal hlasovať o zmluve. Za  hlasovali : R. Tušai, J. Levkiv,  J.Volčko, V. 

Nagyová,  V. Volčko Proti hlasovali :  0 ,  Zdržali sa hlasovania :  E. Maďarová     Obecné 

zastupiteľstvo Sprostredkovateľskú zmluvu   medzi  SGS – Consulting, s.r.o   IČO : 47 377 704  

a Obcou Sirník Sprostredkovateľskú zmluvu   medzi  SGS – Consulting, s.r.o   IČO : 47 377 704  

a Obcou Sirník . Starosta konštatoval, že zmluva  pri väčšine hlasov bola schválená . 



V tejto súvislosti pri väčšine hlasov splnomocňuje starostu obce podpísať Sprostredkovateľskú 

zmluvu   medzi  SGS – Consulting, s.r.o   IČO : 47 377 704  a Obcou Sirník.. Za  hlasovali : R. 

Tušai, J. Levkiv,  J.Volčko, V. Nagyová,  V. Volčko Proti hlasovali :  0 ,  Zdržali sa hlasovania 

:  E. Maďarová      

 
Bod č. 15.-  Preplatenie  dovolenky starostu obce za rok 2014 

1. Starosta obce oboznámil  prítomných  s stanoviskom advokáta  vo veci preplatenia  jeho dovolenky 

.  Dal hlasovať. Vyplatenie  náhrady  platu  za   nevyčerpanú dovolenku Viktorovi Kalánovi,  

trvale  bytom Sirník, ul. Hlavná 114/62, starostovi obce  Sirník za rok  2014  za 25 dní  a to 

v čistom   vo výške  2499,70 Eur. – jednomyseľne schvaľuje .  
  

Bod č. 16 - Rozprava   
Starosta otvoril rozpravu.  V rozprave   na rôzne témy  vystúpili   poslanci OZ a  starosta obce.  

Občan  Arpád Kačo, informoval  prítomných o tom, že spevnenú plochu  pred  domom smútku 

občan obce  Štefan Kanda, bytom Sirník,  Cintorínska 141   využíva  na  parkovanie  vlastného 

osobného motorového vozidla. Ďalej uviedol, že  túto plochu používa  aj na   umývanie svojho 

osobného motorového vozidla  a pritom používa tam umiestnený obecný  verejný vodovod. 

Navrhol, aby  OZ, upozornil   menovaného  na zákaz  parkovania  a používanie  vody 

z verejného vodovodu.. Na tuto tému vystúpili prítomní. Starosta dal hlasovať. Obecné 

zastupiteľstvo   splnomocňuje  starostu obce  upozorniť  Štefana Kandu, bytom Sirník,  

Cintorínska 141, aby  na  cintoríne  neparkoval, nepoužíval vodu  z verejného vodovodu  na   

umývanie  auta  – jednomyseľne   .   

 

Bod č. 17 -  Návrh  na uznesenie  
Predložila predsedníčka  návrhovej komisie  Mgr. V. Nagyová. Návrh  bol jednomyseľne 

schválený.  (príloha č. 13) 

 

Bod č. 18 -  Záver  
Na záver  starosta   poďakoval prítomným  za  účasť na  zasadnutí  a ukončil zasadnutie OZ .  

 

 

 

        

Overovatelia :   V.  Volčko     ............................................ 

 

 

     J. Volčko              ............................................. 

 

 

 

Prílohy:  
 

-  ako v texte  

  



U Z N E S E N I A 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku 

A.   k o n š t a t u j e,   ž e 
1. OZ je uznášaniaschopné 

 

B.  b e r i e    n a   v e d o m i e 
 Vyhodnotenie  plnenia uznesení  z XI. a XII. zasadnutia  - bez pripomienok  

 Správu  o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce  za rok 2015 - bez pripomienok 

 Správu   nezávislého   audítora  Obecnému zastupiteľstvu  Obce Sirník - bez pripomienok 

 Upozornenie  prokurátora  vo veci  prijatia VZN o určení  miesta  a času  zápisu  dieťaťa  na 

plnenie  povinnej školskej  dochádzky - bez pripomienok 

 Informáciu starostu obce  vo veci  stavby „Výstavba  a rekonštrukcia  chodníka  v obci      

 Sirník„- bez pripomienok 

 Informáciu o rekonštrukcii  a prístavbe MŠ - bez pripomienok 

 Informáciu starostu  obce o fašiangovej zábave - bez pripomienok 

 Informáciu o poskytnutí  drevených paliet  na humanitárne účely - bez pripomienok 

 Informáciu  starostu obce o vydaní smernice  o slobodnom  prístupe k informáciám   - bez 

pripomienok 

 

C.   v o l í 
1. návrhovú komisiu v zložení:  V. Nagyová, J. Levkiv, R. Tušai    

2. overovateľov zápisnice: V. Volčko, J. Volčko  

 

D.   s ch v a ľ u j e 
1. Návrh  programu zasadnutia OZ  – jednomyseľne 

2. VZN č. 1/2016  o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole – jednomyseľne  

3. VZN č. 2/2016 Obce  Sirník o prevádzkovaní pohrebiska – jednomyseľne 

4. VZN č. 3/2016 Obce  Sirník o udeľovaní  verejných  ocenení  Obce Sirník  – jednomyseľne 

5. Správu o inventarizácii   majetku  obce  k 31.12.2015 – jednomyseľne 

6. Plnenie  príjmov a výdavkov za rok 2015 – jednomyseľne 

7. Žiadosť  MERCI, n. o.,  Trebišov – jednomyseľne 

8. Žiadosť  Gréckokatolíckej  cirkvi , farnosť Novosad – jednomyseľne 

9. Odpredaj  nehnuteľnosti  v prospech  Rastislav Hanik, rod. Hanik, nar. 05.12.1984 

a manželka Denisa Haníková, rod. Rostášová, nar.02.09.1988,  obidvaja trvale bytom  Sirník, 

Hlavná 77/6. Jedná sa o nehnuteľnosti  vo vlastníctve Obce Sirník, IČO: 00331902,  vedenej  

Okresným úradom   v Trebišove, odbor katastrálny  na  LV č. 279  parcely registra „C“  parcelné 

číslo 58/1 vo výmere  85 m2, druh pozemku  Zastavané plochy  a nádvoria, parcely registra „C“,   

parcelné číslo 58/2 vo výmere  25 m2, druh pozemku  Zastavané plochy  a nádvoria. Predmetné 

parcely  sú umiestnené v intraviláne obce. Cena   bola stanovená   OZ vo výške  1,50 € za 1m2 

a je splatná pri podpise zmluvy. Náklady  na  spísanie zmluvy a vklad do KN  bude  znášať 

kupujúci.  Uznesenie  je  platné 6 mesiacov  odo dňa    oznámenia  kupujúcemu.  – jednomyseľne 

10. Nákup smetných košov a kvetináčov, usporiadanie  verejných priestranstiev  – 

jednomyseľne 

11. Vnútroorganizačnú smernicu pre výkon  finančnej kontroly obce Sirník  – jednomyseľne  

12. Sprostredkovateľskú zmluvu   medzi  SGS – Consulting, s.r.o   IČO : 47 377 704  a Obcou 

Sirník Za  hlasovali : R. Tušai, J. Levkiv,  J.Volčko, V. Nagyová,  V. Volčko Proti hlasovali :  

0 ,  Zdržali sa hlasovania :  E. Maďarová   – zmluva  pri väčšine hlasov bola schválená  

13. Vyplatenie  náhrady  platu  za   nevyčerpanú dovolenku Viktorovi Kalánovi,  trvale  bytom 

Sirník, ul. Hlavná 114/62, starostovi obce  Sirník za rok  2014  za 25 dní  a to v čistom   vo 

výške  2499,70 Eur. – jednomyseľne 



 

E.  n e  s ch v a ľ u j e 
2. Žiadosť  Martina Rostáša ml., bytom Sirník 77/6, vrátane  zmluvy o prenájme nehnuteľnosti.  

Za  hlasovali : 0,  Proti hlasovali :  E. Maďarová , R. Tušai, J. Levkiv, J.Volčko  

Zdržali sa hlasovania :  V. Nagyová,  V. Volčko.  – žiadosť  nebola schválená  

 

F.  u k l a d á 

1. Starostovi obce  zaviesť  osobitnú evidenciu  o poskytovaní informácií podľa § 20 zákona  

o slobode  informácií.  – jednomyseľne 

 

G. o d p o r u č a   

 

H. ž i a d a  

 

I.  s p l n o m o c ň u j e  

1. Starostu obce   podpísať kúpnopredajnú zmluvu vo veci odpredaja  nehnuteľnosti  

v prospech  Rastislav Hanik, rod Hanik , nar. 05.12.1984 a manželka  Denisa Haníková, rod. 

Rostášová, nar.02.09.1988  obidvaja trvale bytom  Sirník, Hlavná 77/6.  

Jedná sa o nehnuteľnosti  vo vlastníctve Obce Sirník, IČO: 00331902,  vedenej  Okresným 

úradom   v Trebišove, odbor katastrálny  na  LV č. 279  parcely registra „C“  parcelné číslo 

58/1 vo výmere  85 m2, druh pozemku  Zastavané plochy  a nádvoria, parcely registra „C“,   

parcelné číslo 58/2 vo výmere  25 m2, druh pozemku  Zastavané plochy  a nádvoria. Predmetné 

parcely  sú umiestnené v intraviláne obce.  Cena   bola stanovená  vo výške  1,50 € za 1m2.  – 

jednomyseľne 

2. Starostu obce  upozorniť  Štefana Kandu, bytom Sirník,  Cintorínska 141, aby  na  cintoríne  

neparkoval, nepoužíval vodu  z verejného vodovodu  na   umývanie  auta  – jednomyseľne    

3. Starostu obce podľa  aktuálnej situácie rozdeliť drevené  palety  na humanitárne účely – 

jednomyseľne. 

4. Starostu obce podpísať Sprostredkovateľskú zmluvu   medzi  SGS – Consulting, s.r.o   IČO 

: 47 377 704  a Obcou Sirník  - väčšine hlasov bola schválená  

 

Za návrhovú komisiu: 

 

                    Meno a priezvisko                                                   Podpis 

 

                   1. Mgr. Valéria Nagyová                                   .....................................     

 

                   2. Richard  Tušai     ..................................... 

   

         3. Ján Levkiv                  .....................................     

 

 

 

 

        Viktor Kalán , starosta obce    ......................................... 


