STAROSTA

OBC E

Číslo konania : 769/2016

S I R N Í K
V Sirníku, dňa 14.11.2016

P OZVÁ N KA

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

18. novembra 2016 ( piatok ) od 18.00 hod
v kultúrnom dome OcÚ v Sirníku s týmto programom :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo XVI. zasadnutia OZ
4. Voľba Hlavného kontrolóra obce Sirník – predkladá starosta obce
5. Plnenie rozpočtu k 30.09.2016 - predkladá referentka OcÚ k. Krajníková
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 - predkladá starosta obce
7. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: príprava rozpočtu obce na rok 2017, odhalenie
pamätných tabúľ, deň úcty k starším, výstavba mládežníckeho fitnes parku, vodozádržný
systém ( zmluva o dielo na autorský dozor ), prístavba k materskej škole, príprava plesu,
Mikulášske oslavy, vystúpenie súboru Kincső, žiadosť Lukaša Rostáša
8. Zápis do kroniky obce za rok 2015 – predkladá kronikárka Mgr. Valéria Nagyová
9. Nákup rodinného domu s. č. 75 - predkladá starosta obce
10. Informácia o príprave nového zákona č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov predkladá starosta obce
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 a na webovom
sídle www.sirnik.sk

Viktor K a l á n
starosta obce

NÁVRH UZNESENIA
zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirníku, ktoré sa bude
konať dňa 18.11.2016
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. Kontrolu plnenia uznesení zo XVI. zasadnutia OZ – bez pripomienky
2. Plnenie rozpočtu k 30.09.2016 – bez pripomienky
3. Prípravné práce na rozpočte obce na rok 2017 – bez pripomienky
4. Informáciu starostu o priebehu Dňa úcty k starším a o slávnostnom odhalení
pamätných tabúľ, poďakovanie za všestrannú pomoc poslancom a obyvateľom
pri príprave podujatí.
5. Informáciu starostu obce o projektoch Vodozádržný systém (podpísanie zmluvy
o dielo na autorský dozor) a mládežnícky fitnespark – bez pripomienky
6. Informáciu starostu o príprave nového zákona č. 17/2004 o poplatkoch za
uloženie odpadov
7. Odznelé diskusné príspevky
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu: Nagyová, J. Levkiv, Volčko V.
2. Overovateľov zápisnice: Tušai, Volčko J.
3 Hlavného kontrolóra obce Sirník Ing. Feďáka bytom Novosad
D. s ch v a ľ u j e
1. Program rokovania OZ - jednomyseľne
2. Rozpočtové opatrenie č. 3 – jednomyseľne
3. Termín fašiangového plesu na 4.2.2017, cateringová spoločnosť, zabezpečí
obec
Na Mikuláša zabezpečiť darčeky pre deti z obce aj pre deti navštevujúce našu
MŠ – cca 8€
4. Vystúpenie súboru Kincső na 15.00 hod dňa 27.11.2016 - jednomyseľne
5. Nákup rodinného domu súp. č. 75 za cenu 17 400€ - jednomyseľne
6. Zápis do kroniky obce za rok 2015a odmenu za vypracovanie kroniky obce za
rok 2015 vo výške 1000€ - jednomyseľne
E. n e s ch v a ľ u j e
1. Žiadosť Lukáša Rostáša o poskytnutie bezúročnej pôžičky, nakoľko nie je
v kompetencii obce poskytovať bezúročné pôžičky – jednomyseľne

2. Žiadosť Júliusa Rostáša o poskytnutie finančnej výpomoci, nakoľko obec
rodine menovaného dala šancu formou zamestnania na pracovnú zmluvu, aby
zlepšila svoje bývanie a aj v súčasnosti ponúka zvýšenie rodinného rozpočtu
formou dobrovoľníckej práce – jednomyseľne
F. u k l a d á
G. p o v e r u j e
1. Starostu obce jednať so starostami obcí, v katastroch ktorých sa skládka
odpadov nachádza, za účelom zjednotiť sily a spoločne spochybniť návrh zmeny
zákona, aby príjmy z poplatkov za uloženie odpadu neboli v plnom rozsahu
príjmami Environmentálneho fondu
2. Starostu obce vypracovaním smernice, ktorá by upravovala nákup
nehnuteľností na území obce - jednomyseľne
H. v y h l a s u j e
I. s p l n o m o c ň u j e

Za návrhovú komisiu:
Meno a priezvisko

Podpis

1. Mgr. Valéria Nagyová

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

2. Viktor Volčko

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

3. Ján Levkiv

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

Zápisnica
zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 18. novembra 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 R., Volčko J.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Nagyová, J. Levkiv, Volčko V.
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení zo XVI. 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 zo XVI. zasadnutia OZ. (príloha č. 3)
Bod č. 4 – Voľba Hlavného kontrolóra obce Sirník
Starosta pristúpil k aktu voľby hlavného kontrolóra obce. Na základe vopred schválených
kritérií obecné zastupiteľstvo za hlavného kontrolóra obce Sirník zvolilo Ing. Františka
Feďáka bytom Novosad, Letná ulica 80/10, v súlade s ustanovením § 18, a 18a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na šesť rokov s nástupom do
pracovného pomeru dňa 01.12.2016.
(príloha č. 4)
Bod č. 5 - Plnenie rozpočtu k 30.09.2016
Plnenie rozpočtu k 30.09.2016 predkladala referentka OcÚ K. Krajníková. Podrobne podľa
položiek informovala prítomných o plnení rozpočtu k danému dátumu. Obecné zastupiteľstvo
plnenie rozpočtu k 30.09.2016 zobralo na vedomie bez pripomienok. (príloha č. 5)
Bod č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 3

Starosta obce predložil Rozpočtové opatrenie č. 3 a informoval prítomných o potrebe zmien
v rozpočte. OZ predložené Rozpočtové opatrenie č. 3 jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 6)
Bod č. 7 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:
- príprava rozpočtu obce na rok 2017 – starosta informoval prítomných o príprave rozpočtu.
OZ prípravné práce na rozpočte obce na rok 2017 zobralo na vedomie bez pripomienok
- odhalenie pamätných tabúľ, deň úcty k starším - starosta informoval prítomných
o predmetných podujatiach a
vyslovil poďakovanie za všestrannú pomoc poslancom
a obyvateľom obce pri príprave podujatí.
OZ informáciu starostu o priebehu Dňa úcty
k starším a o slávnostnom odhalení pamätných tabúľ zobralo na vedomie bez pripomienok

- výstavba Mládežníckeho fitness parku, Vodozádržný systém - starosta informoval prítomných
o priebehu prác. Informáciu starostu obce o projektoch Vodozádržný systém (podpísanie zmluvy
o dielo na autorský dozor) a Mládežnícky fitnesspark OZ zobralo na vedomie bez pripomienok
- prístavba k materskej škole - starosta informoval prítomných o priebehu prác. Informáciu
starostu obce o priebehu prác v MŠ OZ zobralo na vedomie bez pripomienok.
- príprava plesu, Mikulášske oslavy, vystúpenie súboru Kincső - starosta poprosil prítomných
o určenie termínov podujatí. OZ termín fašiangového plesu určilo na 4.2.2017 s tým, že
strava bude zabezpečená prostredníctvom cateringovej spoločnosti ako obvykle. Schvaľuje
na Mikuláša zabezpečiť darčeky pre deti z obce aj pre deti navštevujúce našu MŠ a ZŠ – cca
8€/ osoba, vystúpenie súboru Kincső na 15.00 hod dňa 27.11.2016 - jednomyseľne
- žiadosť Lukaša Rostáša – starosta prečítal žiadosť menovaného. Žiadosť Lukáša Rostáša
o poskytnutie bezúročnej pôžičky neschvaľuje, nakoľko nie je v kompetencii obce poskytovať
bezúročné pôžičky – jednomyseľne
- žiadosť Júliusa Rostáša – starosta prečítal žiadosť Júliusa Rostáša o poskytnutie finančnej
výpomoci. Nakoľko obec rodine menovaného dala šancu formou zamestnania na pracovnú
zmluvu, aby zlepšila svoje bývanie a aj v súčasnosti ponúka zvýšenie rodinného rozpočtu
formou dobrovoľníckej práce, žiadosť menovanému neschvaľuje – jednomyseľne
Bod č. 8 - Zápis do kroniky obce za rok 2015
Predložila kronikárka Mgr. Valéria Nagyová. Informovala prítomných o obsahu zápisu do
kroniky. OZ zápis do kroniky obce za rok 2015 a úhradu za vypracovanie kroniky obce za
rok 2015 vo výške 1000€ - jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 7)
Bod č. 8 - Nákup rodinného domu s. č. 75
V nadväznosti na uznesenie zo XVI. zasadnutia OZ starosta predložil znalecký posudok č.
109/2016. Po rozprave na tému OZ nákup rodinného domu súp. č. 75 za cenu 17 400€ jednomyseľne schvaľuje. Starosta navrhol, aby sa upravili pravidlá nákupu nehnuteľností
smernicou. OZ poveruje starostu obce vypracovaním smernice, ktorá by upravovala nákup
nehnuteľností na území obce – jednomyseľne. (príloha č. 8)
Bod č. 9 - Informácia o príprave nového zákona č.17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov
- Starosta informoval prítomných, že sa dozvedel z materiálov ZMOS o snahe a návrhu
MŽP SR, ktoré navrhuje, aby príjmy z poplatkov za uloženie odpadu boli v plnom rozsahu
príjmom Environmentálneho fondu. V tejto súvislosti OZ poveruje starostu obce jednať so
starostami obcí, v katastroch ktorých sa skládka odpadov nachádza, za účelom zjednotiť sily
a spoločne spochybniť návrh zmeny zákona, aby príjmy z poplatkov za uloženie odpadu neboli
v plnom rozsahu príjmami Environmentálneho fondu.
(príloha č. 9)
Bod č. 11 – Rozprava
Starosta otvoril rozpravu. V rozprave vystúpili :
- F. Galuško - poprosil OZ, aby obec nekonala vo veci vysporiadania pozemku parc. č. 29,
1412, kde má záujem osadiť stavbu nájomných bytov, nakoľko je to nevhodné miesto na
výstavbu z dôvodu vysokej koncentrácie neprispôsobivých obyvateľov.
- na prosbu reagoval aj starosta, že sa jedná o víziu, o ktorej bude rozhodovať OZ
Bod č. 12 - Návrh na uznesenie

Za návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol jednomyseľne
schválený. (príloha č. 10)
Bod č. 13 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

R. Tušai

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

J. Volčko

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

Prílohy: - podľa textu

