
Vyhodnotenie  !  

Návrh na uznesenia 

 z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. júna 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku 

A. konštatuje, že 

1. OZ je uznášaniaschopné 

 

B. berie na vedomie 

1 Kontrolu plnenia uznesení z XXIV. a XXV. zasadnutia OZ  

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018 

4. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2018 

5. Správu starostu obce o výbere daní z nehnuteľností za rok 2018 

6. Informáciu starostu obce o projektoch: fitnesspark, zberný dvor, zlepšovanie 

podmienok bývania..., detské ihrisko na ulici Ondavskej, výstavba chodníka, 

rekonštrukcia kríža a vstupnej brány bývalého GK, výstavba prístrešku k MŠ, 

rekonštrukcia rozlúčkovej siene, zapojenie sa do výzvy nákup elektromobilu  
7. Informáciu starostu o došlej dotácii z Ministerstva financií SR v sume 12 000 eur 

na rekonštrukciu domu smútku 

 

C. volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení – Valéria Nagyová, Viktor Volčko 

2. Overovateľov zápisnice – Richard Tušai, Ján Levkiv  

 

D. schvaľuje 

1. Program zasadnutia OZ  - jednomyseľne  

2. Záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad  

3. Rozpočtové opatrenie č. 1 - jednomyseľne 

4. Zámer predaja nehnuteľností vedených na LV č. 33 v k. ú. Obce Sirník (rodinného 

domu s. č. 75, p. č. 63 zast. plochy a nádvoria o výmere 878m2, p. č. 64 záhrady 

o výmere 737m2) za cenu minimálne 17 600,00 € formou obchodnej verejnej 

súťaže – jednomyseľne -  pripravuje sa  

5. Vyplatenie  vlastníkov  pozemkov  pod  bývalým  PD Sirník a až  potom   

uvažovať  o kúpe RD,  ktorý by slúžil ako dom na  zachovanie  tradícií.  –   

jednomyseľne  -  vykoná sa po   nakumulovaní  finančných prostriedkov   

6. Finančný príspevok pre žiakov nastupujúcich do 1.ročníka ZŠ a deti do MŠ 

v Sirníku na nákup školských pomôcok v sume 100 eur / žiak – jednomyseľne  -  

bude sa  realizovať po predložení  dokladov  

7. Účasť na XVI. súťaži vo varení v MR, za obvyklých podmienok ako v predošlých 

rokoch a s tým súvisiace výdavky - jednomyseľne  - splnené  

8. Zájazd do kúpeľného mesta Végardó pre občanov obce Sirník, zamestnancov obce, 

detí a ich rodičov navštevujúcich školské zariadenia obce, príspevok pre každého 

účastníka vo výške 10,00 € v hotovosti – jednomyseľne -  splnené 



9. Organizovanie rybárskej súťaže na miestnom okrasnom jazierku, podávanie 

občerstvenia pre prítomných (klobása, minerálna voda) a ocenenia pre súťažiacich 

– jednomyseľne – pripravuje sa  

10. Nasledovné  kritéria   na  lov:  poplatok   na  1 deň = 10 €, ktorý  platí pre celú rodinu. 

Proti bol  poslanec A. Kačo, zdržala sa hlasovania  E. Maďarová. Návrh bol pri 

väčšine hlasov  schválený s   tým, že  čas  na lov sa stanovil nasledovne :  Pondelok, 

utorok a streda  ráno  od  6.00 hod.  do 15. 

11. 00 hod., v sobotu  od 5.00 hod. do  19.00 hod.   – priebežne sa plní     

E. neschvaľuje 

1. Žiadosť Rostáša Lukaša, Hlavná 79, Sirník o riešenie sociálnej situácie – 

prenajatie rodinného domu s. č. 75, nakoľko obecné zastupiteľstvo rozhodlo túto 

nehnuteľnosť predať, žiadateľ sa môže zapojiť do obchodnej verejnej súťaže -  

jednomyseľne -  žiadateľ bol  listom vyrozumený  o rozhodnutí  OZ  

 

2. Žiadosť Petra Formela, Hlavná 81, Sirník o poskytnutie materiálnej pomoci na 

opravu zatekajúcej strechy, nakoľko menovaný býva sám, je zamestnaný a má 

dostatočný príjem na riešenie situácie – jednomyseľne - žiadateľ bol  listom 

vyrozumený  o rozhodnutí  OZ 

 

E. poveruje  

1. Starostu obce prípravou obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností 

vedených na LV č. 33 v k. ú. Obce Sirník (rodinného domu s. č. 75, p. č. 63 zast. 

plochy a nádvoria o výmere 878m2, p. č. 64 záhrady o výmere 737m2) za cenu 

minimálne 17 600,00 € - jednomyseľne – pripravuje sa  

2. Starostu obce zabezpečiť znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností vedených na LV č. 33 v k. ú. Obce Sirník – jednomyseľne 

zabezpečené – splnené  

3. Starostu   oznámiť   žiadateľovi A. Lasekovi ,  SNP 309/134, 076 03  Hraň   

zámer predaja nehnuteľností vedených na LV č. 33 v k. ú. Obce Sirník (rodinného 

domu s. č. 75, p. č. 63 zast. plochy a nádvoria o výmere 878m2, p. č. 64 záhrady 

o výmere 737m2) za cenu minimálne 17 600,00 € formou obchodnej verejnej  

súťaže – jednomyseľne – splnené 

G.  odročuje  

1.  prejednanie výstavby chodníka  na ulici Hlavnej      

 

1. Mgr. Valéria Nagyová ..................................................... 

2. Viktor Volčko ................................................................... 

 

 

       Viktor Kalán, starosta  obec  


