
Z á p i s n i c a 
z XXIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.decembra  2017 

 

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

programom: (príloha č. 1 - Pozvánka ) 

 

Bod č. 1  -  O t v o r e n i e 

Previedol   starosta  obce,  privítal prítomných  a zahájil rokovanie  zasadnutia. Na základe 

prezenčnej listiny zistil, že  na  zasadnutí je prítomná  nadpolovičná  väčšina  všetkých 

poslancov.  Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  (príloha 

č. 2 - Prezenčná listina) 

 

Bod č. 2 -  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

Do návrhovej komisie  boli zvolení:   Mgr. Valéria Nagyová, Ing. Eva Maďarová, Viktor 

Volčko   

Za overovateľov zápisnice:  Richard Tušai,  Jozef  Volčko 

 

Bod č. 3 – Vyhodnotenie uznesení z XXII.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  

Starosta  konštatoval, že uznesenia  boli splnené, tak ako sú uvedené. K vyhodnoteniu   neboli  

pripomienky.  Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení z XXII. zasadnutia OZ  

jednomyseľne  zobralo na vedomie. (príloha č. 3) 

 

Bod č. 4 - Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a návrhu  

na roky 2019 - 2020  
Predložil hlavný  kontrolór Ing. F. Feďák. Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2018 a návrhu  na roky 2019 – 2020 obecné zastupiteľstvo bez pripomienky   

jednomyseľne  zobralo na vedomie. (príloha č. 4) 

 

Bod č. 5 - Prejednanie  a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a prognózy 

rozpočtu na r. 2019 - 2020 predkladá starosta obce    

Starosta  predložil  na schválenie  návrh rozpočtu obce  na rok  2018 a  prognózy rozpočtu na r. 

2019 - 2020.  Pred hlasovaním vysvetlil hlavné priority rozpočtu. Starosta dal hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo  Rozpočet obce na rok 2018 a prognózy rozpočtu na r. 2019 – 2020 

jednomyseľne schválilo.   (príloha č. 5) 

 

Bod č. 6 -  Rozpočtové  opatrenie č. 3 
Starosta  informoval prítomných o potrebe  zmeny rozpočtu, čo náležite odôvodnil.   

Referentka  K. Krajníková  podrobne   vymenovala   jednotlivé položky, ktorých sa zmeny 

dotýkajú.  Starosta  dal hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 3. Obecné zastupiteľstvo  

Rozpočtové  opatrenie č. 3 – jednomyseľne schválilo. (príloha č. 6) 

 

Bod č. 7 – Prejednanie a schválenie VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb v obci Sirník 
Starosta  informoval prítomných o potrebe prijatia VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb v obci Sirník. Starosta  dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo VZN č. 

3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Sirník – jednomyseľne schválilo.  

(príloha č.7)  
 

Bod č. 8 - Prejednanie a schválenie VZN č. 4/2017 o miestnych daniach  a miestnom 

poplatku za  komunálne odpady  a drobné  stavebné odpady  na území obce Sirník  



Starosta  vysvetlil  prítomným  podstatné veci zmeny VZN a  predložil  na schválenie  VZN č. 

4/2017 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za  komunálne odpady  a drobné  stavebné 

odpady  na území obce Sirník. Starosta  dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo VZN č. 4/2017 

o miestnych daniach  a miestnom poplatku za  komunálne odpady  a drobné  stavebné odpady  na 

území obce Sirník – jednomyseľne schválilo.  (príloha č. 8)  

  

Bod č. 9 -  Prejednanie a schválenie  VZN č. 5/2017 o ovzduší a o  poplatku  za  

znečisťovanie  ovzdušia   malými zdrojmi  znečisťovania 

Starosta  odôvodnil a vysvetlil  prítomným potrebu prijatia VZN č. 5/2017 o poplatkoch  za  

znečisťovanie  ovzdušia   malými zdrojmi  znečisťovania. Starosta  dal hlasovať. Obecné 

zastupiteľstvo VZN č. 5/2017 o ovzduší a o poplatku  za  znečisťovanie  ovzdušia   malými 

zdrojmi  znečisťovania – jednomyseľne schválilo.  (príloha č. 9)  

 

Bod č. 10 -  Projekt „Zlepšenie  podmienok  bývania  rómskych  domácnosti v obci Sirník“ 

Starosta informoval   prítomných o projekte s názvom: „Zlepšenie  podmienok  bývania  

rómskych  domácnosti v obci Sirník.“   Povedal, že je  potrebné   prijať  nové  uznesenie,  resp.  

je potrebné doplniť uznesenie o  nové vyjadrenie, že  ciele projektu   sú v súlade s platným 

programom  rozvoja obce. Predložil  návrh na  uznesenie a dal hlasovať  o predloženom návrhu.     

Obecné zastupiteľstvo  návrh uznesenia jednomyseľne  schválilo:  

- Predloženie  ŽoNFP  na SO,  pričom  obec nemá povinnosť   mať  vypracovanú  

územnoplánovaciu dokumentáciu   

- Kód  výzvy:  OPLZ – PO6-SC611 -2017 -1  

- Názov projektu: „Zlepšenie podmienok bývania rómskych domácnosti  v obcí Sirník „ 

- Zabezpečenie  povinného  spolufinancovania projektu  t. j. min. 5% z celkových  

oprávnených nákladov   

- Zabezpečenie  financovania   neoprávnených  výdavkov  projektu  predstavujúcich 

rozdiel medzi   celkovými výdavkami projektu  s celkovými  oprávnenými výdavkami 

projektu  

- Ciele projektu  sú v súlade  s platným programom  rozvoja  obce  

 

Bod č. 11 - Prejednanie aktuálnych otázok obce 

Starosta informoval prítomných, :  

-  že  v regióne  bola schválená  Miestna  akčná skupina  ( MAS ) TOKAJ – ROVINA.  V rámci 

MAS  bude  daná  možnosť  čerpania  cca 70 tisíc €  pre  zúčastnené obce.  Poprosil prítomných, 

aby  podali návrhy  na  čerpanie -  informáciu OZ zobralo na vedomie  bez pripomienok. 

 

-  o výstavbe chodníka -  podaný projekt  nebol úspešný  nakoľko  spoločnosť,  ktorá  bola  

úspešná vo verejnom obstarávaní,  jednostranne  vypovedala  zmluvu a v čase posúdenia žiadosti 

o NFP nové  VO nebolo  ukončené - informáciu OZ zobralo na vedomie  bez pripomienok. 

 

-  o stravovaní  dôchodcov -  podľa informácií, ktoré získal od starostov okolitých obcí, cena  

obed pre seniorov a pre odkázaných  je  v cene  od 2,00 – 2,20 €  za obedové  menu.  Po 

kolaudácií  ŠJ  bude možné uvažovať o poskytnutí takejto služby pre odkázaných - informáciu 

OZ zobralo na vedomie  bez pripomienok. 

 

-  o mládežníckom  fitnessparku -  v roku 2018 je  možné   vyčerpať  na tento projekt  cca 15 

tisíc €, v súčasnosti je  projekt  v štádiu riešenia -  informáciu OZ zobralo na vedomie  bez 

pripomienok. 

 

-    o kolaudácii prístavby  k MŠ, rekonštrukcie kuchyne ŠJ pri  MŠ  – informoval prítomných, že  

bol podaný  návrh    na vydanie kolaudačného rozhodnutia - informáciu OZ zobralo na vedomie  

bez pripomienok. 



 

- fašiangová zábava – starosta  navrhol usporiadať zábavu za podmienok ako obvykle, 

a vzhľadom na jej XX.  jubilejný ročník zatraktívniť  zábavu. Poslanci  j.  Levkiv a R. Tušai  boli   

zastupiteľstvom poverení zabezpečiť  stravovacie  služby. Starosta  dal hlasovať o predloženom   

návrhu.   Obecné zastupiteľstvo  návrh  jednomyseľne  schválilo. 

 

Bod č. 12 - Prejednanie  kúpnej zmluvy  o kúpe pozemkov pod  miestne komunikácie vo 

vlastníctve občanov 

Starosta  informoval prítomných, že  na základe GP   boli identifikovaní  vlastníci,  od ktorých je  

možné odkúpiť  pozemky  pod  chodníkom na ulici Hlavná. Je  vypracovaná kúpnopredajná 

zmluva, ktorú je potrebné  schváliť  OZ.  Starosta  dal hlasovať o predloženom   návrhu  KZ.   

Obecné zastupiteľstvo KZ  jednomyseľne  schválilo. (príloha č. 10)  

   

Bod č. 13 - Prejednanie  kúpnej zmluvy  o kúpe pozemkov pod  areálom  bývalého PD  od 

SK 27, s.r.o.   

Starosta  informoval prítomných, že   pôvodný zámer bol odkúpiť pozemky v r. 2017. Je  

vypracovaná kúpnopredajná zmluva, ktorú je potrebné  schváliť  OZ.  Starosta  dal hlasovať 

o predloženom   návrhu  KZ.   Obecné zastupiteľstvo   jednomyseľne  schválilo KZ. Obecné 

zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce    podpísať  kúpnu zmluvu  s SK 27 s. r. o. Košice, 

IČO:46723099; DIČ 2023545194; Sídlo SK27 s.r.o.. Študentská 5, 040 01 Košice o kúpe 

pozemkov pod bývalým areálom  PD – Sirník.   (príloha č. 11) 

 

Bod. č. 14 - Správa  nezávislého audítora o hospodárení za rok 2016 

Správu predložil  starosta obce. Pripomienky k správe  neboli,  obecné zastupiteľstvo správu 

nezávislého audítora o hospodárení za rok 2016 - zobralo na vedomie  bez pripomienok.  

(príloha č. 12) 
 

Bod č. 15 - Výberové konanie  na prenájom obecných pozemkov – vyhodnotenie  

výberového konania  

Starosta  postupoval tak,  ako je to   uvedené  v zápisnici  z vyhodnotenia  ponúk zo dňa 

14.12.2017. Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce podpísať zmluvu s  p. 

Vojtechom Balogom  o prenájme obecných pozemkov.   (príloha č. 13) 

 

Bod č. 16 – Rozprava  

Starosta otvoril rozpravu, vystúpil:  

- HK obce  F. Feďák - predložil   návrh kontrolnej činnosti  na  I. polrok 2018 - obecné 

zastupiteľstvo návrh kontrolnej činnosti  na  I. polrok 2018  zobralo na vedomie  bez 

pripomienok. (príloha č. 14) 

 

- Starosta  obce predložil  návrh  na zvýšenie   finančného pásma  na  nákup  potravín pre 

všetky kategórie stravníkov v ŠJ pri MŠ na tretie  finančné pásmo. Obecné zastupiteľstvo 

zvýšenie   finančného pásma  na  nákup  potravín pre všetky kategórie stravníkov v ŠJ  

pri  MŠ na tretie  finančné pásmo  jednomyseľne schválilo. (príloha č. 15) 

- Starosta  informoval  o rekonštrukcii kuchyne  pri KD –  bol doplnený obklad  na 

severnej stene, namontovaná vzduchotechnika, kuchyňa bola vymaľovaná a boli 

vykonané iné drobné práce. OZ informáciu  zobralo na vedomie  bez pripomienok.   

 

V rozprave  na rôzne témy vystúpili poslanci a   prítomný.    

 



Bod č. 17 -  Návrh  na uznesenie  

Za  návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol 

jednomyseľne schválený.  (príloha č. 16)   

 

Bod č. 18 -  Záver  

Na záver  starosta   poďakoval prítomným  za  účasť a do nového roka poprial prítomným 

pevné zdravie a Božie požehnanie  a následne zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

 

Overovatelia :     Jozef Volčko      ............................................ 

 

      Richard  Tušai         ............................................. 

 

  

 

 

Prílohy:   - podľa textu,  Zápisnica - príloha č.17, zvukový záznam – príloha č.18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


