STAROSTA

OBC E

Číslo konania : 379 /2015

S I R N Í K
V Sirníku, dňa 24.06.2015

P OZVÁ N KA

Podľa § 13 ods. 4 písmena a/ zákona o obecnom zriadení
z v o l á v am
VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sirník , ktoré sa uskutoční dňa

29. júna 2015 ( pondelok ) od 19.30 hod
v kultúrnom dome OcÚ v Sirníku s týmto programom :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z V. zasadnutia OZ
4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu – predkladá hlavná kontrolórka M. Kováčová
5. Schválenie záverečného účtu za rok 2014 – predkladá referentka OcÚ K. Krajníková
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2015– predkladá hlavná kontrolórka
M. Kováčová
7. Prerokovanie inventarizačného zápisu za rok 2014 - predkladá predseda IK V. Volčko
8. Výber daní z nehnuteľností za rok 2015 - predkladá referentka OcÚ K. Krajníková
9. Prerokovanie aktuálnych otázok obce:: účasť na medzinárodnej súťaží vo varení a na
futbalovom turnaji v Kašove, dotácia z MF, vodozádržný a kamerový systém
10. Prerokovanie platu starostu obce v súlade so zákonom SNR č. 253/1994 Z.z.v znení
neskorších predpisov
11. Rozpočtové opatrenie č.2
11. Rozprava
12. Návrh na uznesenie
13. 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

Prílohy :
1 x Vyhodnotenie uznesenia z V. zasadnutia OZ
1 x Záverečný účet obce za rok 2014

Zápisnica
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29.06. 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
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
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: J. Volčko , J. Levkiv. Do návrhovej komisie boli
zvolení: A. Kačo, E. Maďarová, V. Nagyová
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesenia z V. 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 z V. zasadnutia OZ. (príloha č. 3)
Bod č. 4 – Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
Predložila HK obce M. Kováčová. OZ stanovisko HK k návrhu
jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 4 )

záverečného účtu

Bod č. 5 - Schválenie záverečného účtu za rok 2014
Predložila referentka obce K. Krajníková a starosta obce. OZ záverečný účet obce za rok 2014
schvaľuje bez výhrad – jednomyseľne. (príloha č. 5 )
Bod č. 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2015

Predložila hlavná kontrolórka M. Kováčová. OZ návrh plánu kontrolnej činnosti HK na
polrok 2015 jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 6 )
Bod č. 7 - Prerokovanie inventarizačného zápisu za rok 2014
Predložil predseda IK V. Volčko. OZ zápis inventarizačnej
jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 7 )

2.

komisie za rok 2014

Bod č. 8 - Výber daní z nehnuteľností za rok 2015
Informáciu pre OZ predložila referentka OcÚ K. Krajníková. OZ informácie o výbere daní
z nehnuteľností za rok 2015 jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 8 )
Bod č. 9 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:
- účasť na medzinárodnej súťaží vo varení v MR – Széphalom - OZ jednomyseľne berie na
vedomie a vyjadruje pochvalu celému kolektívu kuchárov
- informácie poslanca J. Volčka o účasti na futbalovom turnaji v Kašove - OZ jednomyseľne berie
na vedomie a vyjadruje pochvalu organizátorovi J. Volčkovi a celému mužstvu.
- starosta
informáciu
- starosta
informáciu

informoval OZ o obdŕžaní dotácie v sume 9400 € z MV na fitness park. OZ
starostu jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 9 )
informoval o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa vodozádržného systému. OZ
starostu jednomyseľne berie na vedomie. V tejto súvislosti - jednomyseľne

schvaľuje Mandátnu zmluvu v procese zadávania zákazky projektu: Vodozádržný systém
medzi eBIZ Procurement s. r. o. Bratislava vo výške 980 € - jednomyseľne (príloha č. 10 )
-starosta informoval OZ o výzve PPA na vybudovanie digitálneho kamerového systému
v obci.
Bod č. 10 - Prerokovanie platu starostu obce v súlade so zákonom SNR č. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
1. schvaľuje
starostovi obce Sirník Viktorovi Kalánovi, trvalé bytom Sirník Hlavná 114/62 v súlade
s ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 50 %, a to v sume 708,€ mesačne s účinnosťou od 01.03.2015 platová skupina od 500 – 1000 obyvateľov: 1,65
násobok, výpočet: 858,-€ (priemerná mesačná mzda v NH ) x 1,65=1415,70 x1,5 = 2123,55€,
po zaokrúhlení 2124,- €
2. berie na vedomie
plat starostu, v súlade s ods. 3 § 4 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa
§ 3 ods. 1. citovaného zákona, a to v sume 1 415,70,- € mesačne s účinnosťou od 1.1.2015 –
858 x 1,65=1415,70 po zaokrúhlení 1416,- €
Plat starostu obce Sirník je v celkovej výške 2124,- €.
Uznesenie schválené počtom hlasov : 7, Za uznesenie hlasovali : 7, Proti : 0, Zdržali sa: 0
Bod č. 11 – Rozpočtové opatrenie č.2
Predložila referentka a starosta obce. Po vysvetlení jednotlivých položiek opatrení OZ
rozpočtové opatrenie č.2 - jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 11 )
Bod č. 12 – Rozprava
Starosta otvoril rozpravu a navrhol OZ doplnenie inventára do obecnej kuchyne v hodnote
cca 1100 €. Návrh OZ návrh jednomyseľne schvaľuje.
Usporiadanie zájazdu pre občanov obce do Maďarska v júli - aj pre rodiny, ktorých deti
navštevujú MŠ a ZŠ v Sirníku dňa 31.07.2015. Návrh OZ jednomyseľne schvaľuje.
Vyplatiť rodičom budúcich prvákov príspevok 50 € (6 detí) na nákup učebných pomôcok –
Návrh OZ jednomyseľne schvaľuje.
Preplatiť cestovné náklady hromadnou dopravou pre žiakov dochádzajúcich z Oborína
s účinnosťou od septembra 2015 (3 deti). Návrh OZ jednomyseľne schvaľuje.
Starosta informoval prítomných o vydaní vnútorného predpisu obce s názvom „ Zásady
podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.
z. - OZ informáciu o vydaní vnútorného predpisu jednomyseľne berie na vedomie. (príloha
č. 12 )

Bod č. 12 - Návrh na uznesenie
Za návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol jednomyseľne
schválený. ( príloha č. 13)
Bod č. 13 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

J. Levkiv

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

J. Volčko

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

Prílohy: - podľa textu

NÁVRH UZNESENIA
zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.06.2015
Obecné zastupiteľstvo v Sirníku
A. konštatuje, že:
1.) OZ je uznášaniaschopné
B. berie na vedomie:
1.) Plnenie uznesenia z V. zasadnutia OZ
2.) Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
3.) Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 HK
4.) Informácie o výbere daní z nehnuteľnosti za rok 2015
5.) Informácie starostu o obdŕžaní dotácie v sume 9400 € z MF na fitnes park
6.) Informácie starostu o verejnom obstarávaní zhotoviteľa vodozádržného systému
7.) Informácie o realizácii kamerového systému v obci II. Etapa
8.) Informácie starostu o účasti poslancov na medzinárodnej súťaži vo varení v Maďarsku
9.) Informácie poslanca J. Volčka o účasti na futbalovom turnaji v Kašove
10.) Plat starostu v súlade s § 3 zák. č. 253/1994 Z. z. v zmení neskorších predpisov podľa § 3 ods.
1 citovaného zákona v sume 1415.70 € mesačne s účinnosťou od 01.01.2015 1416 €
11.) Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
B. volí:
1.) Návrhovú komisiu – A. Kačo, E. Maďarová, V. Nagyová
2.) Overovateľov zápisnice – J. Levkiv, J. Volčko
D. schvaľuje:
1.) Program zasadnutia – jednomyseľne
2.) Záverečný účet obce za rok 2014 schvaľuje bez výhrad - jednomyseľne
3.) Správu inventarizačného zápisu za rok 2014 – jednomyseľne
4.) starostovi obce Sirník Viktorovi Kalánovi, trvalé bytom Sirník

Hlavná 114/62
v súlade s ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 50 %, a to
v sume 708,- € mesačne s účinnosťou od 01.03.2015 platová skupina od 500 – 1000
obyvateľov: 1,65 násobok, výpočet: 858,-€ (priemerná mesačná mzda v NH ) x
1,65=1415,70 x1,5 = 2123,55€, po zaokrúhlení 2124,- €
5.) Doplnenie inventára do obecnej kuchyne 1100 € - jednomyseľne
6.) Usporiadanie zájazdu občanov obce do Maďarska v júli - aj pre rodiny, ktorých deti navštevujú
MŠ a ZŠ v Sirníku – jednomyseľne (31.07.2015)
7.) Vyplatiť rodičom budúcich prvákov príspevok 50 € (6 detí) na nákup učebných pomôcok –
jednomyseľne
8.) Preplatiť cestovné náklady hromadnou dopravou pre žiakov dochádzajúcich z Oborína
s účinnosťou od septembra 2015 (3 deti) – jednomyseľne
9.) Mandátnu zmluvu v procese zadávania zákazky projektu: Vodozádržný systém medzi eBIZ
Procurement s. r. o. Bratislava vo výške 980 € - jednomyseľne
10. ) Rozpočtové opatrenie č. 2 – jednomyseľne
Za návrhovú komisiu:
Meno priezvisko

Podpis

1. Arpád Kačo

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

2. Ing. Eva Maďarová

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

3. Mgr. Valéria Nagyová

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

Viktor Kalán , starosta obce

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

