
Z á p i s n i c a 

 
z XXX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 26. októbra  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. Dal 

hlasovať o navrhnutom programe. Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.  (príloha 

č. 2 prezenčná listina) 

 

Bod č. 2 -  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

Do návrhovej komisie  boli zvolení:   Nagyová V.,  Volčko J.    

Za overovateľov zápisnice:  Tušai R.,  Volčko  V.  

 

Bod č. 3 Rozpočtové opatrenie  č. 3 

Starosta predložil  rozpočtové opatrenie  č. 3. Spolu s referentkou  K. Krajníkovou  podrobne  

vysvetlili jednotlivé časti návrhu. Obecné zastupiteľstvo obce Sirník  jednomyseľne schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie  č. 3.  (príloha č. 3) 

 

Bod č. 4 - Prejednanie predloženia ŽoNFP na SO projektu: Odstránenie havarijného 

stavu obydlia rómskej rodiny v obci Sirník 

Starosta vysvetlil  podstatu  výzvy a predložil   návrh.  Obecné zastupiteľstvo  

- jednomyseľne súhlasí s predložením ŽoNFP na SO projektu:  Odstránenie havarijného stavu 

obydlia rómskej rodiny v obci Sirník, z dotácie výzvy MV SR č. p: USVRK-KUS-

2018/001489-001 zo dňa 20.septembra 2018, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

programom rozvoja obce.  

- jednomyseľne súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j.  

minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

- jednomyseľne súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu 

predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami. ( príloha č. 4 ) 

 

Bod č. 5 – Prejednanie  žiadosti  

-  Žiadosť  o vydanie  súhlasu  obce  s umiestnením  stávkovej kancelárie   

Starosta  v tejto súvislosti prečítal  žiadosť  a podal vysvetlenie. Navrhol, aby OZ  súhlasilo s   

umiestnením stávkovej kancelárie. Obecné zastupiteľstvo obce Sirník jednomyseľne 

schvaľuje  Žiadosť o vydanie  súhlasu  obce  s umiestnením  stávkovej kancelárie. ( príloha  

č. 5 )  

 

 - Žiadosť o vydanie stanoviska  pre plánovanú stavbu  Potraviny - Rozličný tovar  

HMN Market  
Starosta  v tejto súvislosti prečítal  žiadosť a podal vysvetlenie. Obecné zastupiteľstvo obce 

Sirník jednomyseľne schvaľuje vydanie  súhlasného stanoviska  pre plánovanú stavbu   

Potraviny  - Rozličný tovar  HMN Market.  (príloha č. 6) 

 



Bod č. 6 - Rôzne -  vodozádržné opatrenie, projekt „Park oddychu a športu“,  Mikulášske  

oslavy 

Starosta informoval  o projekte  s názvom  Rekonštrukcia  rigolov v obcí Sirník.  Projekt  bol 

podaný na Environmentálny fond v rámci výzvy vodozádržné opatrenie. Obdobne informoval 

OZ o úspešnom projekte s názvom „Park oddychu a športu“. V tejto súvislosti obecné 

zastupiteľstvo obce Sirník  berie  na vedomie  informáciu starostu obce:  

- o  projekte Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník, riešené v rámci výzvy vodozádržné  

opatrenia  - rigoly  na  ľavej strane  ulice Hlavná  smerom od obce Hraň  

-  o úspešnom projekte s názvom „Park oddychu a športu“, na ktorý obec obdŕžala dotáciu vo 

výške 5000,- €  

 

Bod č. 6 - Rôzne  - paušálna cestovná náhrada pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Sirníku 

z iných obcí  

Starosta predložil návrh na paušálnu cestovnú náhradu pre žiakov  navštevujúcich ZŠ 

v Sirníku  z iných obcí. O návrhu dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Sirník 

jednomyseľne schválilo  paušálnu cestovnú náhradu pre žiakov  navštevujúcich ZŠ v Sirníku  

z iných obcí. A. Džupponovi vo výške 120,- €, M. Siničkovej – 120,- €, N. Kanócovi  - 30,- € 

- na  školský rok 2018/2019   

 

Bod č. 6 - Rôzne  - Mikulášske oslavy 

Starosta predložil návrh na Mikulášske oslavy. Obecné zastupiteľstvo obce Sirník 

jednomyseľne schvaľuje  Mikulášske oslavy - nákup balíčkov pre deti v hodnote 5 – 7,- € na 

osobu,  v  termíne podľa dohody s „Mikulášom“  

 

Bod č. 6 - Rôzne  - Vianočné balíčky  

Starosta predložil návrh na poskytnutie vianočných  balíčkov. Obecné zastupiteľstvo obce 

Sirník jednomyseľne schvaľuje  nákup vianočných   balíčkov  pre domácnosti  podľa  návrhu  

vo výške  cca 7 - 10,- € na domácnosť  (včelí   med od miestnych včelárov, stolový kalendár, 

zmetáková súprava, plastové vrecia na odpad)   

 

V tomto bode vystúpil  občan V. Zelvay, ktorý sa dotazoval na  položky  rozpočtového opatrenia  

32, 44.  Na  otázky odpovedala  pracovníčka  OcÚ  K. Krajníková  

  

Bod č. 14 -  Návrh  na uznesenie  

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

schválený. ( príloha č. 7 )   

 

Bod č. 15 -  Záver  

Na záver  starosta   poďakoval prítomným  za  účasť  a zasadnutie ukončil.  

 

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

 

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

 

  

 

Prílohy:   - podľa textu,  Zápisnica - príloha č.8, zvukový záznam – príloha č.9  


