Zápisnica
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30.09.2016
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: Tušai, Volčko J.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Nagyová, Maďarová, Volčko V.
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z XV. zasadnutia OZ
Vyhodnotené uznesenie bolo zverejnené na webovom sídle obce. Starosta obce sa opýtal
poslancov, či k vyhodnoteniu majú pripomienky. Pripomienky a ani dotazy neboli. OZ berie
na vedomie plnenie uznesení z XV. zasadnutia OZ. (príloha č. 3)
Bod č. 4 – Schválenie žiadosti o preplatenie stravného za žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ
v Sirníku. Starosta obce predložil žiadosti o preplatenie stravného za žiakov ZŠ a detí MŠ Sirník
– OZ jednomyseľne schvaľuje vo výške 6512,40€. (príloha č. 4)
Bod č. 5 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 -2022 –
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 -2022 predložil starosta obce.
OZ PHSR jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 5)
Bod č. 6 - Sociálny podnik v obci Sirník – predkladá starosta obce

Starosta obce informoval prítomných o možnosti a iniciatíve obce zúčastniť sa na Akčnom
pláne vlády SR rozvoja okresu Trebišov. Účasť obce Sirník na projekte zriadenia Sociálneho
podniku v obci v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov OZ jednomyseľne schvaľuje.
(príloha č. 6)
Bod č. 7 - Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Sirník – predkladá starosta obce
Žiadosť HK M. Kováčovej prečítal starosta obce. OZ splnomocňuje starostu obce
so spracovaním podkladov k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce v súlade s §18a
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zároveň vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce na 18.11.2016 – jednomyseľne. (príloha č. 7)
Bod č. 8 - Rozpočtové opatrenie č. 2 - predkladá starosta obce
Predložil starosta obce. Detaily vysvetlila referentka K. Krajníková. OZ rozpočtové opatrenie
č. 2 jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 8)
Bod č. 9 - Informatívna správa o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2016/2017

Informatívnu správu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2016/2017 predložili riaditeľky
ZŠ a MŠ. OZ informatívnu správu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2016/2017
jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 9)
Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:
- odhalenie pamätných tabúľ – starosta informoval prítomných o pripravenosti uvedenej
slávnostnej udalosti. Po rozprave na tému OZ odhalenie pamätných tabúľ dňa 6.11.2016
a s tým súvisiace výdavky - jednomyseľne schvaľuje.
-

usporiadanie Dňa úcty k starším - starosta informoval prítomných o zámere usporiadania
posedenia z príležitosti Dňa úcty k starším. OZ po rozprave na tému usporiadania
posedenia ku dňu úcty k starším na deň 23.11.2016 a s tým súvisiace výdavky jednomyseľne schvaľuje.

-

zabezpečenie darčekov na Vianoce (krájač jabĺk, med, vrecia na odpad, kalendár) jednomyseľne schvaľuje

-

žiadosť Reginy Rostášovej - o poskytnutie bezúročnej pôžičky neschvaľuje, nakoľko
nie je v kompetencii obce poskytovať bezúročné pôžičky, OZ naďalej trvá na svojom
stanovisku zo dňa 01.07.2016, ktoré osobne prevzal M. Rostáš st. dňa 04.07.2016 –
jednomyseľne

-

žiadosť Martina Rostáša ml. – vo veci prenajatia budovy bývalej čerpacej stanice
neschvaľuje, nakoľko obec podľa dohody so žiadateľom riešila jeho sociálnu situáciu
– jednomyseľne

-

informácia o verejnom obstarávaní na Vodozádržný systém – starosta obce informoval
prítomných o výsledku VO na predmetnú stavbu, zároveň predložil k nahliadnutiu
Zmluvu o dielo č. 30-092016 zo dňa 30.09.2016 – OZ informáciu starostu obce
o verejnom obstarávaní na Vodozádržný systém jednomyseľne zobralo na vedomie

-

informácia o výstavbe II. etapy Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi –
starosta predložil informáciu o výstavbe II. etapy Integrovaného zariadenia na
nakladanie s odpadmi. OZ informáciu starostu o výstavbe II. etapy Integrovaného
zariadenia na nakladanie s odpadmi jednomyseľne bralo na vedomie

-

verejné zhromaždenie občanov – zvolanie verejného zhromaždenia občanov na deň
16.10.2016 o 15.00 hod - jednomyseľne schvaľuje

-

nákup rodinného domu súp. č. 75 – starosta predložil návrh na odkúpenie RD súp. č.
75. OZ po rozprave na uvedenú tému schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku
na rod. dom súp. č. 75 a problematiku prejednať na ďalšom zasadnutí - jednomyseľne

-

dobrovoľnícka práca od 01.10.2016 – starosta informoval prítomných o dobrovoľníckej
práci od 01.10.2016 v počte 8 osôb. Informáciu starostu o dobrovoľníckej práci v obci
od 1.10.2016 OZ jednomyseľne berie na vedomie.

-

informácia o poskytnutí dotácie od Ministerstva financií SR na Mládežnícky fitnesspark,

-

informácia o jednaní s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou, a. s., Košice vo veci
podporných bodov vedení obce. (príloha č. 10)

Bod č. 11 – Rozprava
Starosta otvoril rozpravu.
- poďakoval poslancom za usporiadanie futbalového turnaja
- informoval o prípravách na zostavenie rozpočtu na rok 2017
- poslankyňa Eva Maďarová navrhla zahrnúť do budúcoročného rozpočtu obce náklady na nákup
kompostérov pre domácnosti
- starosta obce oslovil poslancov ohľadom usporiadania osláv 950. výročia prvej písomnej
zmienky o obci, ktoré si pripomenieme v roku 2017 a zároveň o podnety
- starosta obce informoval o možnosti čerpania finančných prostriedkov na dobrovoľnú požiarnu
ochranu, a zároveň o nezáujme a nedostatočnom počte mladých ľudí ochotných zapojiť sa do
práce v požiarnej ochrane.
Bod č. 12 - Návrh na uznesenie
Za návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol jednomyseľne
schválený. (príloha č. 11)
Bod č. 13 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

R. Tušai

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

J. Volčko

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

Prílohy: - podľa textu

NÁVRH UZNESENIA
zo XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirníku, ktoré sa konalo dňa 30. 09. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sirníku
A. k o n š t a t u j e, ž e
1. OZ je schopné uznášať sa
B. b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení z XV. zasadnutia OZ
2. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce
3. Informatívnu správu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2016/2017 riaditeľky ZŠ
a riaditeľky MŠ
4. Informáciu starostu obce o verejnom obstarávaní na Vodozádržný systém
5. Informáciu starostu o výstavbe II. etapy Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi
6. Informáciu starostu o poskytnutí dotácie od Ministerstva financií SR výstavbu
FITNESSPARKU
7. Informáciu o jednaní s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou, a. s., Košice vo
veci podporných bodov vedení obce v nadväznosti na kamerový systém
8. Informáciu starostu o dobrovoľníckej práci v obci od 1.10.2016
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu: Nagyová, Maďarová, Volčko V.
2. Overovateľov zápisnice: Tušai, Volčko J.
D. s ch v a ľ u j e
1. Program rokovania - jednomyseľne
2. Žiadosti o preplatenie stravného za žiakov ZŠ a detí MŠ Sirník – jednomyseľne - vo
výške 6512,40€
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 -2022 - jednomyseľne
4. Účasť obce Sirník na projekte zriadenia Sociálneho podniku v obci v rámci Akčného plánu
rozvoja okresu Trebišov
5. Rozpočtové opatrenie č. 2 – jednomyseľne
6. Odhalenie pamätných tabúľ dňa 6.11.2016 a s tým súvisiace výdavky - jednomyseľne
7. Usporiadanie Dňa úcty k starším na 23.10.2016 a s tým súvisiace výdavky jednomyseľne
8. Zabezpečenie darčekov na Vianoce (krájač jabĺk, med, vrecia na odpad, kalendár) –
jednomyseľne
9. Zvolanie verejného zhromaždenia občanov na deň 16.10.2016 o 15.00 hod jednomyseľne
10. Vypracovať znalecký posudok na rod. dom č. 75 a problematiku prejednať na ďalšom
zasadnutí jednomyseľne
E. n e s ch v a ľ u j e
1. Žiadosť Reginy Rostášovej o poskytnutie bezúročnej pôžičky, nakoľko nie je
v kompetencii obce poskytovať bezúročné pôžičky – jednomyseľne

2. Žiadosť Martina Rostáša, nakoľko obec podľa dohody so žiadateľom riešila sociálnu
situáciu – jednomyseľne
F. u k l a d á
G. o d p o r ú č a
1. Na návrh pani Maďarovej zahrnúť do budúcoročného rozpočtu obce náklady na nákup
kompostérov
H. v y h l a s u j e
1. Voľby hlavného kontrolóra na deň 18.11.2016
I. s p l n o m o c ň u j e
1. Starostu obce so spracovaním podkladov k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce
v súlade s §18a zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Za návrhovú komisiu:
Meno a priezvisko

Podpis

1. Mgr. Valéria Nagyová

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

2. Ing. Eva Maďarová

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

3. Viktor Volčko

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

Viktor Kalán , starosta obce

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

