
UZNESENIA 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 05. decembra 2018 

 

Uznesenie  OZ č. 1/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie  OZ č. 2/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. konštatuje, že  novozvolený starosta obce Viktor Kalán zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. 

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie  OZ č. 3/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. konštatuje, že   zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Branislav 

Maďar, Ján Levkiv, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Mgr. Valéria 

Nagyová, Arpád Kačo a Jana Volčková zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

  



Uznesenie  OZ č. 4/XII /2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie  OZ č. 5/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje   program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Sirník zo dňa 05. decembra 2018.  

 

Výsledok hlasovania:  za 7  proti 0  zdržali sa 0 

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie  OZ č. 6/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 8. Voľba  návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. volí  návrhovú komisiu v zložení Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Bc. Monika Hangyáková. 

 

Výsledok hlasovania: za 7  proti 0  zdržali sa 0  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

          

  



Uznesenie  OZ č. 7/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. poveruje   poslankyňu Bc. Moniku Hangyákovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta a 

ods. 5 tretia veta  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Výsledok hlasovania: za 7  proti 0  zdržali sa 0  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie  OZ č. 8/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 10. Poverenie  na zastupovanie  starostu  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. berie na vedomie poverenie  starostu obce pre poslanca Mgr. Branislava 

Maďara na zastupovanie  starostu obce.  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie  OZ č. 9/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 11. Zriadenie  komisie na ochranu  verejného záujmu  podľa  ústavného zákona  

č. 357/2004 Z. z.  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. zriaďuje komisiu na ochranu  verejného záujmu podľa  Ústavného zákona  

NR  SR  č. 357/2004 Z. z. čl. 7 ods.5 písmena  a)  v znení  Ústavného zákona  NR SR  č. 

545/2005 Z. z.   

Zloženie  komisie: členovia  komisie - Jana Volčková – KDH, Mgr. Valéria Nagyová, – Most 

– Híd, Bc. Monika Hangyáková – SMER – SD; členovia  zvolili  za predsedu  komisie:  Mgr. 

V. Nagyovú – Most – Híd.  

  

Výsledok hlasovania: za 7  proti 0  zdržali sa 0  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 



Uznesenie  OZ č. 10/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 12. Schválenie  Rokovacieho  poriadku Obecného zastupiteľstva  v Sirníku  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva  v Sirníku. 

 

Výsledok hlasovania: za 7  proti 0  zdržali sa 0  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie  OZ č. 11/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 13. Schválenie  Zásad odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Sirníku 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  Zásady odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Sirníku. 

 

Výsledok hlasovania: za 7  proti 0  zdržali sa 0  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie  OZ č. 12/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 14. Určenie platu starostu obce  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. určuje  plat  starostovi obce  Viktorovi Kalánovi  s účinnosťou  od 

06.12.2018  

a) podľa  § 4 ods.6 zákona o právnom postavení  a platových pomeroch  starostov   vo výške 

1745,82€  (priemerná    mesačná mzda  v národnom hospodárstve  SR  v roku 2017 na základe  

údajov  ŠÚ SR 954,- €  x 1.83 násobok)   

b) podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení  a platových pomeroch  starostov    zvýšený  

o 60 % , teda po zaokrúhlení   podľa  § 3 ods. 1 o právnom postavení  a platových pomeroch  

starostov v celkovej  výške 2794,00 € s následnou valorizáciou  podľa  vývoja  priemernej 

mesačnej mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na základe  údajov  

Štatistického  úradu Slovenskej republiky.   

 

Výsledok hlasovania:  

za 5: Bc. Monika Hangyáková, Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková 

proti 0   

zdržali sa 2 – Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

        Viktor Kalán, starosta obce 



Uznesenie  OZ č. 13/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 15. Schválenie návrhu Kúpnej zmluvy – fyzické osoby - vlastníci nehnuteľností 

nachádzajúcich sa pod chodníkom  a miestnymi komunikáciami 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  kúpu nehnuteľností od    
 

Predávajúci:  

Meno: Tibor Volčko, PaedDr., rod. Volčko, trvalé bydlisko: Sirník 104, 076 03 Dátum 

narodenia: ...................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 

Sirník parc. č. 331/79 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 107 m2 zapísané na LV č. 813 

v podiele 1/6 pod B2, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.  

 

Meno: Malvína Kanócová, rod. Horocká, trvalé bydlisko: Hlavná 160/85 Brehov, 076 05 

Dátum narodenia: ...................., osvedčuje, že  je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti 

v k. ú. Sirník par. č. 331/79 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 107 m2 zapísané na LV 

č. 813 v podiele 1/6 pod B3, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape.  

 

 

Meno: Pavol Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Vinohradská 3, Veľké Kapušany, 079 01 

Dátum narodenia: ...................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti 

v k. ú. Sirník parc. č. 331/79 zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 107 m2 zapísané na LV 

č. 813 v podiele 1/6 pod B1, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.  

 

 

Meno: Priska Vinclérová, rod. Adamová, trvalé bydlisko: Brehov 41, 076 05 Dátum narodenia: 

...................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. 

č. 111/10 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 zapísané na LV č. 818 v podiele 2/8 

pod B1, parc. č. 331/47 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 zapísané na LV č. 819 

v podiele 2/8 pod B1, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

 

 

Meno: Helena Vitányiová, rod. Kalanová, trvalé bydlisko: Brehov 99, 076 05 Dátum narodenia: 

...................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. 

č. 331/42 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 , parc. č. 331/76 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 48 m2 zapísané na LV č. 805 v podiele 1/32 pod B3,  parc. č. 331/33 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 811 v podiele 1/48 pod B12, 

parc. č. 331/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 845 v podiele 

6/96 pod B2, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.    

 

 

Meno: František Kačo, rod. Kačo, trvalé bydlisko: Veľké Raškovce 36, 076 75 Dátum 

narodenia: ...................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 

Sirník parc. č. 331/33 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 811 

v podiele 1/96 pod B18, jedná sa o parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape.   

 

 

Meno: Jozef Figeľ, rod. Figeľ, trvalé bydlisko: Dubčeková 21, Trebišov, 075 01 Dátum 

narodenia: ...................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 



Sirník parc. č. 331/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m 2 , zapísané na LV č. 845 

v podiele 40/96 pod B4, jedná sa o parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape.     

 

 

Meno: František Duč, rod. Duč, trvalé bydlisko: Hlavná 283/7, Vojčice, 076 22 Dátum 

narodenia: ...................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 

Sirník parc. č. 331/39 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 , zapísané na LV č. 846 

v podiele 3/24 pod B3, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

 

Kúpna cena uvedených nehnuteľností  je v sume 1,50€/m2. 

 

Výsledok hlasovania: za 7  proti 0  zdržali sa 0  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie  OZ č. 14/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 16. Schválenie návrhu Kúpnej zmluvy – Gréckokatolícka cirkev – vlastník 

nehnuteľností nachádzajúcich sa pod chodníkom  a miestnymi komunikáciami 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  kúpu pozemkov od     

 

Predávajúci: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov, PSČ: 076 05, IČO: 31952399 osvedčuje, 

že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník, parc. č. 111/14 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 96 m2, parc. č. 331/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2  

zapísané na LV č. 612 v podiele 1/1 pod B1, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape. 

Kúpna cena je v sume 1,50€/m2. 

 

Výsledok hlasovania: za 7  proti 0  zdržali sa 0  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 
 

  



Uznesenie  OZ č. 15/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 17. Schválenie Zámennej zmluvy – Reformovaná kresťanská cirkev - vlastník 

nehnuteľností nachádzajúcich sa pod chodníkom  a miestnymi komunikáciami 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  zámenu nehnuteľnosti    
 

- na   LV č. 340, v k. ú. Sirník, druh pozemku  orná pôda  s parcelným číslom 599 o výmere 

1266 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou 

podielu  1/3, pod B1 vo vlastníctve Obce Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 

076 03  Sirník  
 

za nehnuteľnosť  

- na   LV č. 444, k. ú. Sirník, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria s parcelným číslom 

331/16 o výmere 70 m2, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape, 

s výškou podielu  1/1, pod B1 vo vlastníctve Reformovaná kresťanská cirkev, IČO: 

3199682, so sídlom Hlavná 151, 076 03  Sirník 
 

Výsledok hlasovania: za 7  proti 0  zdržali sa 0  

 

V Sirníku dňa 06.12.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 


