STAROSTA

OBC E

Číslo konania : 346 /2015

S I R N Í K
V Sirníku, dňa 05.06.2015

P OZVÁ N K A
Podľa § 13 ods. 4 písmena a/ zákona o obecnom zriadení
z v o l á v am
V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sirník , ktoré sa uskutoční dňa
10. júna 2015 ( streda ) od 20.00 hod
v Obecnej knižnici v Sirníku s týmto programom :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Vyhodnotenie uznesení zo IV. zasadnutia OZ - predkladá starosta obce
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2015 - predkladá K. Krajníková referentka
obce

5. Rozpočtové opatrenie č. 1 – predkladá starosta obce
6. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: zapojenia sa do výzvy „Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mesta a obce“, realizácia optických sietí, prerokovanie žiadosti , účasť na
medzinárodnej súťaží vo varení, vyhodnotenie fašiangového plesu
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Na toto zasadnutie OZ pozývam poslancov OZ, zástupcov politických strán a hnutí
v obci a občanov obce. Žiadam poslancov o dochvíľnu účasť .
Pracovné materiály rokovania sú k nahliadnutiu počas pracovnej doby na OcÚ .

Viktor K a l á n
starosta obce
Príloha :
Vyhodnotenie uznesení zo IV. zasadnutia OZ

Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník, zo dňa 10.06. 2015
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
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 - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: R. Tušai,V. Volčko
Do návrhovej komisie boli zvolení: V. Nagyová, J. Levkiv, J. Volčko
Bod č. 3 – Vyhodnotenie uznesení zo IV. zasadnutia OZ
Vyhodnotené uznesenie bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Starosta obce sa opýtal poslancov, či k vyhodnoteniu majú pripomienky. Pripomienky a ani
dotazy neboli. OZ berie na vedomie plnenie uznesení zo IV. zasadnutia OZ.
(príloha č. 3)
Bod č. 4 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2015
Preložila p. K. Krajníková, referentka obecného úradu. Spolu so starostom obce podrobne
vysvetlili jednotlivé položky. Obecné zastupiteľstvo vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I.
štvrťrok 2015 jednomyseľne bez pripomienok berie na vedomie. (príloha č. 4)
Bod č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 1
Predložil starosta obce. Spolu s referentkou obce podrobne vysvetlili potrebu a dôvod rozpočtového
opatrenia. Obecné zastupiteľstvo Rozpočtové opatrenie č. 1 jednomyseľne schvaľuje. (príloha č.

5)
Bod č. 6 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce
- zapojenie sa do výzvy „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“ – starosta
informoval prítomných o výzve, v tejto súvislosti obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu s názvom:
Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce, ktorý je
realizovaný obcou Sirník – jednomyseľne
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci –
jednomyseľne
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia NFP – jednomyseľne. (príloha č. 6)
- realizácia optických sietí - starosta informoval prítomných o výzve, v tejto súvislosti obecné
zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu národného projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska – jednomyseľne
(príloha č. 7)

- prerokovanie žiadosti
- Finančná výpomoc pre Gabriela Kača na čiastočný účastnícky poplatok na súťaž – Motokros

vo výške 200,00 € - jednomyseľne schvaľuje (príloha č. 8)
- Dotácia pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, zbor Sirník, na prezentáciu
duchovných a kultúrnych hodnôt – uvedenie do funkcie novozvoleného farára vo výške
1000,00€ - jednomyseľne schvaľuje (príloha č. 9)
- účasť na medzinárodnej súťaží vo varení - účasť poslancov na medzinárodnej súťaži vo varení

v Maďarsku 20.6.2015 – jednomyseľne schvaľuje
- vyhodnotenie fašiangového plesu - predložil starosta obce. Vyhodnotenie fašiangového plesu

jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 10)
Bod č. 7 - Diskusia
Starosta otvoril diskusiu. Na rôzne témy vystúpili prítomní.
- Starosta navrhol vyhotovenie vstupnej tabule do obce a predložil svoj návrh. Návrh bol –
jednomyseľne schválený.
- Starosta z príležitosti uvedenia do funkcie novozvoleného farára Mgr. Petra Kozára navrhol
nákup vecného daru zo strany obce. Návrh bol – jednomyseľne schválený.
- Starosta informoval o možnosti zapojenie sa do výzvy sanácia skládok odpadov – obecné
zastupiteľstvo zapojenie sa do výzvy sanácia skládok odpadov vrátane spoluúčasti
jednomyseľne schvaľuje.
- Starosta informoval o možnosti zapojenie sa do druhej etapy budovania kamerového
systému - zapojenie sa do výzvy so všetkými náležitosťami – jednomyseľne schvaľuje.
Po vyčerpaní bodu starosta ukončil diskusiu.
Bod č. 8 - Návrh na uznesenie
Za návrhovú komisiu predložila Mgr. Nagyová V. Návrh bol jednomyseľne schválený.
(príloha č.11)

Bod č. 9 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

R. Tušai

............................................

V. Volčko

.............................................

Prílohy: - podľa textu

NÁVRH UZNESENIA
z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10. júna 2015
Obecné zastupiteľstvo v Sirníku
A. k o n š t a t u j e, ž e
1. OZ je uznášaniaschopné
B. b e r i e n a v e d o m i e
1. Plnenie uznesenia zo IV. zasadnutia OZ
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2015
3. Vyhodnotenie fašiangového plesu
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu: J. Volčko, J. Levkiv, Nagyová V.
2. Overovateľov zápisnice: R. Tušai, V. Volčko
D. s ch v a ľ u j e
1. Návrh programu zasadnutia OZ – jednomyseľne
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 v predloženej podobe - jednomyseľne
3. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu
s názvom: Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce,
ktorý je realizovaný obcou Sirník – jednomyseľne
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci –
jednomyseľne
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia NFP – jednomyseľne
4. Realizáciu národného projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie
k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných
zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska – jednomyseľne
5. Finančnú výpomoc pre Gabriela Kača na čiastočný účastnícky poplatok na súťaž – Motokros
vo výške 200,00 € - jednomyseľne
6. Dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, zbor Sirník na prezentáciu
duchovných a kultúrnych hodnôt – uvedenie do funkcie novozvoleného farára vo výške
1000,00€ - jednomyseľne
7. Účasť poslancov na medzinárodnej súťaži vo varení v Maďarsku 20.6.2015 –
jednomyseľne
8. Návrh vyhotovenia vstupnej tabule do obce podľa predloženej prezentácie – jednomyseľne
9. OZ schvaľuje nákup vecného daru zo strany obce z príležitosti uvedenia do funkcie
novozvoleného farára Mgr. Petra Kozára – jednomyseľne

10. Zapojenie sa do výzvy sanácia skládok odpadov – jednomyseľne
11. Druhú etapu kamerového systému - zapojenie sa do výzvy – jednomyseľne
E.
F.
G.
H.
I.

n e s ch v a ľ u j e
ukladá
odporúča
žiada
splnomocňuje

Za návrhovú komisiu:
Meno a priezvisko

Podpis

1. Jozef Volčko

.....................................

2. Ján Levkiv

.....................................

3. Mgr. Valéria Nagyová

.....................................

Viktor Kalán , starosta obce

..............................................

