Zápisnica
z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29.marca 2017
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., .Levkiv J., Volčko J.
Za overovateľov zápisnice: Tušai R., Volčko V.
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z XVIII. 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 XVIII. zasadnutia OZ. (príloha č. 3)
Bod č. 4 - Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Sirník
Predložila K. Krajníková, referentka OcÚ. Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu Obce Sirník OZ jednomyseľne zobralo na vedomie. (príloha č. 4)
Bod č. 5 – Prejednanie a schválenie VZN č. 1/2017 Obce Sirník o poskytovaní
opatrovateľskej služby na území obce Sirník - predkladá starosta obce
Starosta oboznámil prítomných s obsahom VZN č. 1/2017 Obce Sirník o poskytovaní
opatrovateľskej služby na území obce Sirník. Pripomienky k návrhu neboli. Dal hlasovať
o predloženom návrhu. Obecné zastupiteľstvo VZN č. 1/2017 Obce Sirník o poskytovaní
opatrovateľskej služby na území obce Sirník – jednomyseľne schválilo. (príloha č. 5 )
Bod č. 6 - Prejednanie aktuálnych otázok obce
- žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, dotácie z rozpočtu obce MX
Team ESTRI Hraň vo výške 1000,-€ obecné zastupiteľstvo žiadosť jednomyseľne
schvaľuje (príloha č. 6)
- žiadosť Viktora Kalána, Sirník 114 – v predmetnej veci obecné zastupiteľstvo rozhodlo
o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže. V súvislosti odpredajom nehnuteľností obecné
zastupiteľstvo zámer odpredať nehnuteľností vo vlastníctve Obce Sirník KN-E parc. č. 2380,
1621/1, 1621/2 na LV č. 279 v k. ú. obce Sirník za podmienok a podľa postupu, ktorý navrhol
hlavný kontrolór obce a advokát obce JUDr. Dušan Szabó - jednomyseľne schvaľuje
(prílohy č. 7 a 8)
V tejto súvislosti :
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom určenia ceny nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Sirník KN-E parc. č. 2380, 1621/1, 1621/2 na LV č. 279 v k. ú. obce Sirník –
jednomyseľne schvaľuje

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností obce Sirník, parcely KN- E č.
2380, 1621/1, 1621/2 vedené na LV 279, v k. ú. Obce Sirník, podľa predloženého návrhu,
zámer odpredaja - jednomyseľne schvaľuje (príloha č. 9)
- žiadosť Gabriela Kača, Sirník 55 - žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, dotácie z rozpočtu obce vo výške 200,00 € - obecné zastupiteľstvo žiadosť
jednomyseľne schvaľuje (príloha č. 10)
- žiadosť Martina Rostáša ml., Sirník 77 - o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy zo dňa
16.5.2016. Obecné zastupiteľstvo nájom unimobunky predlžuje o dva roky t. j. do
16.5.2019 – jednomyseľne (príloha č. 11)
- prehľad o výdavkoch a príjmoch na fašiangový ples, ktorý sa konal dňa 4.2.2017 –
jednomyseľne schvaľuje (príloha č. 12)
- informácie o výstavbe nájomných bytov – starosta predložil dve ponuky. Keďže ponuka
spoločnosti NOVICOM, s. r. o., najlepšie korešponduje s predstavou obce, OZ je za
prehĺbenie ďalších vzájomných vzťahov a spolupráce touto spoločnosťou. OZ spoluprácu
na výstavbe nájomných bytov so spoločnosťou Novicom, s.r.o. Trebišov - jednomyseľne
schvaľuje (prílohy č. 13 a 14)
- organizovanie osláv 950. výročia písomnej zmienky o obci – starosta predložil
harmonogram podujatí. Po diskusii a návrhoch prítomných OZ harmonogram podujatí a
s tým spojené predpokladané výdavky - jednomyseľne schvaľuje (príloha č. 15 )
- starosta informoval prítomných o možnosti získania finančných prostriedkov pre DHZ. OZ
konštatovalo, že pre nezáujem hlavne mladých ľudí, obec nevie využiť poskytnutú možnosť.
Informáciu starostu obce o možnosti získania finančných prostriedkov pre DHZ OZ
jednomyseľne berie na vedomie (príloha č. 16)
- súťaž vo varení – dňa 24. júna 2017 sa bude konať medzinárodná súťaž vo varení jedál
z diviny a rýb. Obec je stálym účastníkom tohto prestížneho gastronomického podujatia.
Obecné zastupiteľstvo účasť na medzinárodnej súťaži vo varení v maďarskom Széphalom,
dňa 24.06.2017 za obvyklých podmienok z predošlých rokov – jednomyseľne schvaľuje
Bod č. 7 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2016
Predložila K. Krajníková, referentka OcÚ, rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2016 OZ

jednomyseľne berie na vedomie (príloha č. 17)
Bod č. 8 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností obce Sirník, parcely
KN- E č. 2380, č. 1621/1, č. 1621/2 vedené na LV 279 v k. ú. Obce Sirník

Táto problematika bola prejednaná v bode 6.
Bod č. 9 Inventarizácia majetku obce k 31.12.2016
Správu o inventarizácií majetku obce a s tým súvisiace materiály predložil predseda inventarizačnej
komisie V. Volčko. Správu inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31.12.2016.

OZ jednomyseľne berie na vedomie (príloha č. 18)
Bod č. 10 - 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. Vyplatenie

náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku Viktorovi Kalánovi, trvale bytom Sirník, ul.
Hlavná 114/62, starostovi obce Sirník, za rok 2015 za 23 dní a to v hrubom vo výške
2280,00 Eur – jednomyseľne schvaľuje (príloha č. 19)
Bod č. 11 – Rozprava
Starosta otvoril rozpravu. V rozprave na rôzne témy vystúpili poslanci a prítomní.
Bod č. 12 - Návrh na uznesenie
Za návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol
jednomyseľne schválený (príloha č. 20)
Bod č. 13 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

R. Tušai
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Prílohy: - podľa textu, Zápisnica - príloha č.21, zvukový záznam – príloha č.22

