Zápisnica
z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. decembra 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
Do návrhovej komisie boli zvolení: Nagyová V., Kačo A., Levkiv J.
Za overovateľov zápisnice: Tušai R., Volčko V.
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení zo XVII. 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 plnenia uznesení zo XVII. zasadnutia OZ. (príloha č. 3)
Bod č. 4 – Prejednanie a schválenie dodatku k VZN č. 3/2015 Obce Sirník
o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení
Starosta oboznámil
prítomných s návrhom dodatku k VZN č. 3/2015 Obce Sirník
o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení. Pripomienky k návrhu neboli. Dal
hlasovať o predloženom návrhu. Obecné zastupiteľstvo Dodatok k VZN č. 3/2015 obce Sirník

o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení – jednomyseľne schválilo.
(príloha č. 4 )
Bod č. 5 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Predložil hlavný kontrolór Ing. F. Feďák. Pripomienky a ani dotazy neboli. Obecné
zastupiteľstvo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
zobralo na vedomie bez pripomienok. (príloha č. 5)
Bod č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 4

Starosta obce predložil Rozpočtové opatrenie č. 4 a informoval prítomných o potrebe zmien
v rozpočte. OZ predložené Rozpočtové opatrenie č. 4 - jednomyseľne schválilo. (príloha č.
6)
Bod č. 7 - Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a návrhu na roky 2018 - 2019
Predložil hlavný kontrolór Ing. F. Feďák. Pripomienky a ani dotazy neboli. Hlavný kontrolór
odporučil schváliť predložený návrh rozpočtu obce na rok 2017 a návrhu na roky 20182019. Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok
2017 a návrhu prognózy rozpočtu na roky 2018 - 2019 zobralo na vedomie bez pripomienok.
(príloha č. 7)

Bod č. 8 - Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2017 a návrhu prognózy rozpočtu
na r. 2018, 2019
Predložil starosta obce. Oboznámil prítomných s hlavnými prioritami rozpočtu. Pripomienky
a ani dotazy neboli. Obecné zastupiteľstvo Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a prognózy
rozpočtu na r. 2018, 2019 - jednomyseľne schválilo. (príloha č. 8)
Bod č. 9 - Preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2015
Starosta informoval prítomných, že nevedel
vyčerpať všetku dovolenku za rok 2015
z dôvodu pracovnej vyťaženosti, za uvedený rok má nevyčerpaných 23 dní. Poprosil Oz
o predbežné vyjadrenie k preplateniu nevyčerpanej dovolenky, nakoľko má záujem podať
žiadosť o preplatenie, alebo v prípade záporného stanoviska obecného zastupiteľstva čerpať
dovolenku v roku 2016. Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo predbežný súhlas s preplatením
dovolenky v roku 2017. (príloha č. 9)
Bod č. 11 – Rozprava
Starosta otvoril rozpravu.
Podrobne informoval prítomných o projekte s názvom „Cyklotrasa Ondava“. Obecné
zastupiteľstvo zapojenie sa do projektu s názvom „Cyklotrasa Ondava“ – jednomyseľne
schválilo. (príloha č. 10)
Starosta informoval o aktivite ORM (Obecnej rady mládeže v Sirníku) o pláne realizovať 3.
ročník podujatia pod názvom „Vôňa Vianoc“. Obecné zastupiteľstvo Realizáciu podujatia pod
záštitou Obecnej rady mládeže v Sirníku s názvom „Vôňa Vianoc“ - jednomyseľne schválilo.
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

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

V. Volčko

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

Prílohy: - podľa textu, Zápisnica - príloha č.12, zvukový záznam – príloha č.13

