
N Á V R H  U Z N E S E N I A  

 z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26. marca 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku 

A. konštatuje, že 

1. OZ je uznášaniaschopné 

 

B. berie na vedomie 

1. Kontrolu plnenia uznesení z XXIII. zasadnutia OZ - bez pripomienok 

2. Správu  o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce  za rok 2017 – bez pripomienok 

3. Rozbor plnenia  príjmov a výdavkov za rok 2017 - bez pripomienok  

4. Informáciu starostu obce  vo veci : výstavby  a rekonštrukcie  chodníka  na ulici Hlavnej;    

výstavby  prístrešku k MŠ;  o fašiangovej zábave; o spracovaní monografie o obci,   o 

podaní žiadosti o podpore športu 2018, o zmene zákona o ochrane osobných údajov, o 

potrebe vypracovania komunitného plánu obce, o riešení odvedenia dažďovej vody na 

ulici Hlavná 133 – 137  - bez pripomienok  

 

C. volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení – Valéria Nagyová, Eva Maďarová, Viktor Volčko   

2. Overovateľov zápisnice – Ján Levkiv, Jozef Volčko  

 

D. schvaľuje 

1. Program zasadnutia OZ  - jednomyseľne  

2. Inventarizáciu majetku  obce  k 31.12.2017 – jednomyseľne 

3. Preplatenie výdavkov pre Gabriela Kača na súťažiach motokrosu vo výške 200€ po 

zdokladovaní vynaložených výdavkov  – jednomyseľne 

4. Odročenie  žiadosti Lukáša  Rostáša, Sirník, Hlavná 79/4 -  jednomyseľne  

5. Spracovanie monografie o obci - jednomyseľne  

6. Zvolanie  verejného zhromaždenia  občanov  obce na deň 20.04.2018 - piatok o 19.00 hod 

- jednomyseľne 

7. Poskytnutie palivového dreva  pre občanov obce, tvrdé drevo 30,00 €/m3, mäkké drevo 

20€/m3 vrátene odvozu - jednomyseľne 

8. Príspevok  pre  pracovníkov obce na poznávací zájazd do Talianska vo výške 200,00€ pre  

R. Girmanovú,  V. Bodákovú aj pre dodatočne prihlásených poslancov - jednomyseľne 

9. Vypracovanie projektu v rámci MAS so zámerom realizácie cyklotrasy smerom na 

kopec Szárcsatető - jednomyseľne 

10. Realizáciu mládežníckeho fitnessparku vo vlastnej réžii, svojpomocne - jednomyseľne 

11. Predloženie ŽoNFP na RO, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, Názov 

projektu: „Zberný dvor Sirník“, - výšku spolufinancovania projektu zo strany 

žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 9525,61€ -  

jednomyseľne 

12. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  (OVS)   na predaj  pozemku  vo vlastníctve 

obce, parcely KNE č. 2380  vedené na LV č.279  v k. ú. Sirník, druh pozemku TTP vo 

výmere 10497m2  za podmienok  uvedených v OVS - jednomyseľne 

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

bytom Sirník, ul. Hlavná 114/62, starostovi obce  Sirník, za rok  2016  v hrubom    vo 

výške  2362,00 Eur za 23 dní - jednomyseľne 

14. Odročenie žiadosti AGROCENT s. r. o., Hlavná 99/28, 076 03 Sirník o odkúpenie 

parcely registra E-KN č. 1493/2, z dôvodu, že parcela sa nachádza pod budovou obce - 

jednomyseľne  

15. Príspevok  na   rekondičný pobyt pre  starobných, invalidných a predčasných  dôchodcov 

s trvalým pobytom v obci Sirník vo výške  72,00 € s DPH/osoba - jednomyseľne 



16. Žiadosť  Rastislava Hanika,  Sirník,  Hlavná 77/6  o poskytnutie  materiálnej pomoci  -  

palivového dreva, poschodovej postele a 2x matrac - jednomyseľne 

17. Poskytovanie stravy pre občanov v cene 2,40€ za obedové menu – jednomyseľne 

18. Schvaľuje  zápis  do kroniky za rok 2016 a odmenu 1200€ - jednomyseľne  

19. Odročenie žiadosti Andreja  Laseka, Hraň, SNP 309/134 - jednomyseľne 

20. Odročenie nákupu nehnuteľnosti evidovaných na LV č. 121 v k. ú. Sirník (Kovátšová) - 

jednomyseľne  

 

E. n e s c h v a ľ u j e  

 

F. u k l a d á 

 

G. o d p o r ú č a 

 

H. ž i a d a 

 

I.  s p l n o m o c ň u j e 

1. Starostu obce  vypracovať návrh   Komunitného plánu obce  a následne predložiť   na  

chválenie  OZ – jednomyseľne 

2. Starostu obce   uzatvoriť zmluvu  s odbornou organizáciu  - osobou   na ochranu  osobných 

údajov – jednomyseľne    

3. Starostu obce s realizáciou  obchodnej verejnej súťaže   na predaj  pozemku  vo vlastníctve 

obce – jednomyseľne 

4. Starostu obce   vyvolať konanie dotknutých  vo veci  riešenia odvedenia  dažďovej vody  

na ul. Hlavnej od s. č. 133 po 137.   Na  základe záverov dať  vypracovať projekt  riešenia  

– jednomyseľne 

5. Starostu obce  na základe  výsledkov  prieskumu trhu  podpísaním  Zmluvy o dielo  -

spracovanie monografie o obci  – jednomyseľne 

 

 

 

Za návrhovú komisiu:  

 

 Meno a priezvisko     Podpis 

 

 

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

 

2. Ing. Eva Maďarová     ......................................... 

 

3. Viktor Volčko     ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 


