STAROSTA

OBC E

Číslo konania : 578 /2015

S I R N Í K
V Sirníku, dňa 24.09.2015

P OZVÁ N KA

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

28. septembra 2015 ( pondelok ) od 19.00 hod
v kultúrnom dome v Sirníku s týmto programom :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia zo VII. zasadnutia OZ
4. Správa o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2015/2016 - predkladajú riaditeľky
5. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosť o preplatenie stravného, prístavba k MŠ,
kamerový systém, výzva na zateplenie budov, projekt na predchádzanie biologicky
rozložiteľného odpadu, žiadosť GREEN STAR Slovakia, žiadosť Arcidiecézna Charita
Košice, Zmluvy o dielo na prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok RRA BOROLO
Košice, projekt bezpečne na cestách, sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
6. Rozprava
7. Návrh na uznesenie
8. 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 zo VII. zasadnutia OZ
1 x predbežná cenová kalkulácia projektu na predchádzanie biologicky rozložiteľného
odpadu
1 x žiadosť GREEN STAR Slovakia
1 x list Arcidiecéznej Charity Košice

Zápisnica
zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28.09.2015
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: Eva Maďarová, Ján Levkiv.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Richard Tušai, Viktor Volčko, Valéria Nagyová
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesenia zo VII. 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 jednomyseľne berie na vedomie plnenie uznesení zo VII. zasadnutia OZ.
(príloha č. 3)
Bod č. 4 - Správa o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2015/2016
Správy o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2015/2016 predložili riaditeľky školských
zariadení. Správy o pripravenosti ZŠ a MŠ na šk. rok 2015/2016 OZ jednomyseľne berie na
vedomie. (príloha č. 4)
Bod č. 5 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce
Starosta obce informoval OZ o aktuálnych otázkach obce, predložil na vyjadrenie a schválenie:
- žiadosť o preplatenie stravného - žiadosť o preplatenie stravného pre rodičov detí v MŠ a ZŠ
– OZ jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 5)
- informoval OZ o postupe prác na prístavbe k MŠ - informáciu starostu o postupe prác pri
rekonštrukcii MŠ OZ jednomyseľne berie na vedomie
- informoval OZ o schválení žiadosti na kamerový systém - informáciu starostu o schválení
žiadosti o NFP pre projekt Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci vo výške max.
121716,67€ bez DPH - OZ jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 6)
- informoval o výzve na zateplenie budov - informáciu starostu vo veci vypracovania
projektovej dokumentácie na zateplenie budovy školiaceho strediska v odpadovom
hospodárstve v rámci výzvy L2 - informáciu starostu OZ jednomyseľne berie na vedomie.
V tejto súvislosti dal hlasovať o plánovanom spolufinancovaní vo výške 5% na zateplenie
budovy školiaceho strediska v odpadovom hospodárstve v rámci výzvy L2 - spolufinancovanie
vo výške 5% na zateplenie budovy školiaceho strediska v odpadovom hospodárstve v rámci
výzvy L2 - OZ jednomyseľne schvaľuje
- projekt na predchádzanie biologicky rozložiteľného odpadu - informáciu starostu obce
o pripravovanom projekte na domáce kompostovanie, plánované spolufinancovanie vo výške

5% cca 3169,95€ pripravovaného projektu na domáce kompostovanie - OZ jednomyseľne
schvaľuje (príloha č. 7)
- predložil žiadosť GREEN STAR Slovakia - zámer spoločnosti GREEN STAR SLOVAKIA
HADOX GROUP, s. r. o. Dubové, Turčianske Teplice o povolenie na prevádzku v bývalom
areáli poľnohospodárskeho družstva. Starosta dal hlasovať. Výsledok hlasovania: za 5 –
Valéria Nagyová, Ing. Eva Maďarová, Richard Tušai, Viktor Volčko, Ján Levkiv, zdržal sa –
Arpád Kačo, proti : 0, OZ pri väčšine hlasov žiadosť schvaľuje. (príloha č. 8)
- predložil žiadosť Arcidiecéznej Charity Košice o poskytnutie kompenzácie vo výške ½
nákladov – polovičný úväzok na opatrovateľskú službu, prijímateľ terénnej opatrovateľskej
služby Laseková Mária, Sirník, Remeselnícka 74. Starosta dal hlasovať. Výsledok hlasovania:
za 4 – Arpád Kačo, Viktor Volčko Valéria Nagyová, proti – Tušai Richard, zdržali sa – Ing.
Maďarová Eva
OZ pri väčšine hlasov žiadosť schvaľuje. (príloha č. 9)
- predložil Zmluvu o dielo na prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok s RRA
BOROLO Košice - Zmluvu o dielo na prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s RRA BOROLO Košice - OZ jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 10)
- predložil projekt bezpečne na cestách - spolufinancovanie projektu bezpečne na cestách
v rozsahu reál. požiadavky projektu - informáciu starostu obce o projekte bezpečne na
cestách a o vybudovaní detského dopravného ihriska v MŠ OZ jednomyseľne berie na
vedomie
- predložil informáciu o úspešnosti projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
- OZ jednomyseľne berie na vedomie (príloha č. 11)
Bod č. 6 – Rozprava
Starosta otvoril rozpravu. O slovo požiadala:
- kronikárka obce Mgr. Valéria Nagyová. Predložila návrh na zápis do kroniky za rok
2014 - OZ zápis do kroniky za rok 2014 jednomyseľne schvaľuje.
- Obecné zastupiteľstvo na návrh Evy Maďarovej schválilo odmenu za zápis do kroniky vo
výške 1000,00 EUR za rok 2014 – jednomyseľne schvaľuje
Bod č. 7 - Návrh na uznesenie
Za návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol jednomyseľne
schválený. (príloha č. 12)
Bod č. 8 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

J. Levkiv

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

E. Maďarová

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

Prílohy: - podľa textu

Návrh na uznesenie z VIII. zasadnutia OZ v Sirníku, konaného dňa 28.09.2015
Obecné zastupiteľstvo v Sirníku
Konštatuje:
1. OZ je uznášaniaschopné
Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kontrolu plnenia uznesenia zo VII. zasadnutia OZ
správu o pripravenosti ZŠ a MŠ na šk. rok 2015/2016
informáciu starostu o postupe prác pri rekonštrukcii MŠ
informáciu starostu o schválení žiadosti o NFP pre projekt Vybudovanie digitálneho
kamerového systému v obci vo výške max. 121716,67€ bez DPH
informáciu starostu obce o projekte bezpečne na cestách, vybudovanie detského
dopravného ihriska v MŠ
informáciu starostu obce o úspešnosti projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom
informáciu starostu o stave vysporiadania pozemkov pre výstavbu chodníkov pod
miestnymi komunikáciami
informáciu starostu vo veci vypracovania projektovej dokumentácie na zateplenie budovy
školiaceho strediska v odpadovom hospodárstve v rámci výzvy L2
informáciu starostu obce o pripravovanom projekte na domáce kompostovanie

Volí:
1. Návrhovú komisiu: Tušai, Volčko V., Nagyová
2. Overovateľov – Maďarová, Levkiv
Schvaľuje :
1. plánované spolufinancovanie vo výške 5% cca 3169,95€ pripravovaného projektu na
domáce kompostovanie - jednomyseľne
2. poskytnutie kompenzácie vo výške ½ nákladov – polovičný úväzok na opatrovateľskú
službu, prijímateľ terénnej opatrovateľskej služby Laseková Mária, Remeselnícka 74,
Sirník
– za 4 – Arpád Kačo, Viktor Volčko Valéria Nagyová , Ján Levkiv
- proti – Tušai Richard
- zdržali sa – Maďarová Eva , Ing. Uznesenie bolo schválené pri väčšine hlasov
3. Zmluvu o dielo na prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok s RRA BOROLO
Košice
4. schválenie zápisu do kroniky – jednomyseľne
5. odmenu za zápis do kroniky vo výške 1000,00 EUR za rok 2014 – jednomyseľne
6. zámer spoločnosti GREEN STAR SLOVAKIA HADOX GROUP s. r. o. Dubové,
Turčianske Teplice o povolenie na prevádzku v bývalom areáli poľnohospodárskeho
družstva
- za 5 – Valéria Nagyová,Eva Maďarová,Ing, Richard Tušai Viktor Volčko V., Levkiv
- zdržal sa – Arpád Kačo
7. spolufinancovanie projektu bezpečne na cestách v rozsahu reál. požiadavky projektu
8. žiadosť o preplatenie stravného pre rodičov detí v MŠ a ZŠ – jednomyseľne

9. vyhlásiť občanov v rozhlase, ktorí neodpovedali na výzvu vysporiadania pozemkov –
jednomyseľne
10. plánované spolufinancovanie vo výške 5% na zateplenie budovy školiaceho strediska
v odpadovom hospodárstve v rámci výzvy L2
Splnomocňuje
1. starostu obce v súvislosti so žiadosťou o Vybudovanie digitálneho
systému v obci Sirník - preverenie čo najvýhodnejšieho financovania

kamerového

Za návrhovú komisiu:
Meno a priezvisko

Podpis

1. Mgr. Valéria Nagyová

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

2. Richard Tušai

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

3. Viktor Volčko

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

