
Z á p i s n i c a 

 
z XXVII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 31.júla 2018 

 

 

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

programom: (príloha č. 1) 

 

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:  Nagyová V.,  Kačo A.   

Za overovateľov zápisnice:  Tušai R., Volčko  V.  

 

Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z XXVI. zasadnutia OZ  
Vyhodnotené  uznesenie  bolo  zverejnené  na webovom sídle  obce.  Starosta obce  sa  opýtal 

poslancov, či k vyhodnoteniu  majú  pripomienky. Pripomienky a ani dotazy neboli. OZ berie 

na vedomie plnenia uznesení z XXVI. zasadnutia OZ (príloha č. 3) 

 

Bod č. 4 - Určenie  volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre 

voľby  do orgánov samosprávy  obcí  v r. 2018 

Starosta prítomných oboznámil o skutočnosti, že  dňa 6.7.2018 predseda  NR SR  vydal 

rozhodnutie  č. 203,  v ktorom stanovil  deň konania  volieb  do orgánov samosprávy obcí  

a zároveň aj  jednotlivé lehoty  súvisiace s organizačno – technickým zabezpečením  volieb  

a úlohami miest a obcí. Na základe vyššie uvedených skutočnosti starosta predložil návrh  na   

určenie  volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov 

samosprávy  obcí v r. 2018. Spýtal sa, či má niekto iný návrh. Keďže zo strany poslancov 

nebol  žiadny iný  návrh, dal hlasovať. V tejto súvislosti obecné zastupiteľstvo prijalo  

uznesenie  nasledovného znenia: Obecné zastupiteľstvo obce Sirník na základe § 166 ods. 3 

zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu 

Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré 

bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. určuje pre 

voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 

volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich, takto:  

1./  volebný obvod č. 1 tvoria ulice : v celej obci   

2./  volebný obvod č. 1 - počet poslancov: 7  

 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0 – jednomyseľne  (príloha č. 4) 

 

Bod č. 5 – Návrh  na určenie rozsahu funkcie starostu Obce Sirník na nové volebné obdobie  

r. 2018 -2022 

Starosta  obdobne predložil  návrh  na určenie  rozsahu  funkcie  starostu  Obce Sirník  na  nové 

volebné obdobie  r. 2018 -2022 v plnom rozsahu t.j.1. Iný  návrh nebol, tak dal hlasovať. Obecné 

zastupiteľstvo  obce Sirník v súlade s § 11 ods. 4 písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v  z. n .p. a na  základe  ods. 2  písm. a)  §  14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy v  z. n .p.  s ch v a ľ u j e   rozsah výkonu   funkcie starostu obce  

Sirník   na volebné obdobie  2018 -2022  v plnom rozsahu t. j. 1.  



 

Výsledky hlasovania:  Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0 Zdržali sa: 0 – jednomyseľne. (príloha č. 5 )  

 

Bod č. 6  - Schválenie  návrhu  Kúpnej zmluvy    
Starosta predložil návrh kúpnej zmluvy na pozemky nachádzajúce sa pod plánovaným  

chodníkom na ulici Hlavná. Na dotazy odpovedal  a následne dal hlasovať o návrhu. Obecné 

zastupiteľstvo obce Sirník jednomyseľne schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti podľa 

predloženého  návrhu kúpnej zmluvy. Výsledky hlasovania:  Prítomní : 6  Za: 6  Proti: 0  

Zdržali sa: 0.  (príloha č. 6) 

Bod č. 7 - Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti 

evidovanej na LV č. 33 v k. ú. obce Sirník 
Starosta  predložil  spracované podmienky VO súťaže. Spoločne sa upresnili jednotlivé 

termíny.  Starosta  dal  hlasovať.  Obecné zastupiteľstvo obce Sirník jednomyseľne schvaľuje  

podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 33 v k. ú. 

obce Sirník. Výsledky hlasovania:  Prítomní: 6  Za: 6 Proti:0 Zdržali sa :0. (príloha č. 7) 

 

Bod č. 8  - Komunitný plán  obce   
Komunitný plán obce predložil starosta obce. S rozsiahlym  materiálom prítomných 

v krátkosti oboznámil. Dotazy neboli, preto dal hlasovať o predloženom materiáli. Obecné 

zastupiteľstvo obce Sirník jednomyseľne schvaľuje komunitný plán obce Sirník. Výsledky 

hlasovania:  Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržali sa: 0.  (príloha č. 8) 

 

Bod č. 9 - Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Zámer predkladal starosta obce, ktorý zdôraznil, že sa jedná o jeho osobu t. j. vo veci je 

dotknutý. Prítomní sa oboznámili s jednotlivými listami vlastníctva (482, 496)  

zamieňajúceho. Na dotazy  prítomných odpovedal starosta a hlavný kontrolór  obce.  Keďže 

iné pripomienky neboli dal hlasovať.  Obecné zastupiteľstvo obce Sirník v zmysle  § 9a, ods.8 

písmena e/ zákona SNR  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

v súlade so Zásadami  hospodárenia  a nakladania s majetkom  obce  Sirník, 3/5 hlasov 

prítomných poslancov schvaľuje zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa  

v rozsahu podľa  oznámenia  o zámere  zameniť majetok  ako  prípad  hodný  osobitného  

zreteľa.  Zámenná zmluva  bude  predložená  na schválenie  na  najbližšom zasadnutí OZ.  

Výsledky hlasovania:    Prítomní : 6    Za: 4   Proti : 0 Zdržali sa: 2 , Levkiv J. ,  Tušai R.  – 

pri 3/5  väčšine hlasov. (príloha  č. 9 )  

 

Bod č. 10 – Výstavba  chodníka  na Hlavnej ulici   
Aby sa vo veci konečne pohlo, starosta predložil návrh poslancom, aby splnomocnili  jeho osobu  

s prípravou projektovej dokumentácie s tým, že bude znášať všetku kritiku od občanov 

v prípade, ak sa im stavba  nebude páčiť. O návrhu dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce 

Sirník splnomocňuje starostu obce, aby zabezpečil projektovú dokumentáciu na výstavbu 

chodníka na Hlavnej ulici, podľa  požiadaviek  správy  ciest a so záujmami  obce. Výsledky 

hlasovania:  Prítomní : 6  Za : 6  Proti : 0   Zdržali sa : 0 – jednomyseľne  

 

Bod č. 11 – Rôzne 

-  deň úcty k starším  - starosta navrhol poslancom, aby OZ splnomocnilo  starostu obce 

a kolektív  OcÚ k zabezpečeniu dňa úcty  k starším v rozsahu podľa predošlých rokov. Iný  

návrh nebol, starosta  dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Sirníku splnomocňuje starostu obce 

a kolektív OcÚ k zabezpečeniu dňa úcty k starším v rozsahu podľa predošlých rokov. Výsledky 

hlasovania: Prítomní: 6  Za : 6  Proti : 0  Zdržali sa : 0 – jednomyseľne  

 

- dodatok č. 1 k VZN  č.1/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sirník, 

starosta  odôvodnil potrebu prijatia Dodatku č.1 s tým, že navrhovaná zmena je potrebná kvôli 



investičnej výstavbe v obci, ktorá sa dotýka nehnuteľností, ktoré sú majetkom obce.  

Pozmeňujúce  návrhy neboli, preto dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Sirník schvaľuje   

dodatok č.1 k  VZN č. 1/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sirník  

v predloženej podobe. Výsledky hlasovania:  Prítomní : 6  Za : 6  Proti : 0   Zdržali sa : 0. 

(príloha  č. 10 ) 

 

- vymáhanie dlhu  od  Združenia obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN  n. o. Cejkov  - starosta 

informoval  prítomných, že  Združenie obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN  n. o. Cejkov, si  

neplní  svoje záväzky voči obci, čo sa  týka  poplatkov za  uloženie TKO na skládke v k. ú. obce.  

Navrhol  OZ, aby splnomocnilo  jeho osobu k zabezpečeniu vymáhania poplatkov.  Starosta dal 

hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Sirník splnomocňuje starostu obce k zabezpečeniu 

vymáhania dlhu od Združenia obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN n. o. Cejkov. Výsledky 

hlasovania: Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržali sa : 0 – jednomyseľne  

 

V tomto bode  na rôzne témy vystúpili poslanci a prítomní .     

 

Bod č. 12 -  Návrh  na uznesenie  

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

schválený.  (príloha č. 11)   

 

Bod č. 13 -  Záver  

Na záver  starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

Overovatelia :     Richard  Tušai      ............................................ 

 

      Viktor  Volčko          ............................................. 

 

  

 

Prílohy:   - podľa textu,  Zápisnica - príloha č.12, zvukový záznam – príloha č.13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


