NÁVRH UZNESENIA
z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. marca 2017
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 plnenie uznesení z XVIII. zasadnutia OZ
2. Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Sirník
3. Informáciu starostu obce o vyúčtovaní fašiangového plesu
4. Informáciu starostu obce o výstavbe nájomných bytov
5. Správu inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31.12.2016
6. Informáciu starostu obce o možnosti získania finančných prostriedkov pre DHZ
7. Rozbor plnenie príjmov a výdavkov za rok 2017
8. Odznelé diskusné príspevky
C. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení: V. Nagyová, J. Levkiv, J. Volčko
2. overovateľov zápisnice: V. Volčko, R. Tušai
E. s ch v a ľ u j e
1. Program zasadnutia OZ – jednomyseľne
2. VZN č. 1/2017 Obce Sirník o poskytovaní opatrovateľskej služby na území obce Sirník jednomyseľne
3. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dotácie z rozpočtu obce pre
MX Team ESTRI Hraň vo výške 1000,-€ - jednomyseľne
4. Zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Sirník KN-E 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
5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti obce Sirník, parcely KN- E
č. 2380, 1621/1, 1621/2 vedenej na LV 279, v k. ú. Obce Sirník, podľa predloženého návrhu,
zámer odpredaja - jednomyseľne
6. Žiadosť Gabriela Kača, Sirník 55 – dotáciu vo výške 200,-€ na reprezentáciu obce
v motokrose – jednomyseľne
7. Žiadosť M. Rostáša, Sirník 77 o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy zo dňa 16.5.2016.
Doba nájmu unimobunky sa predlžuje na dva roky t. j. do 16.5.2019 – jednomyseľne
8. Prehľad o výdavkoch a príjmoch na fašiangový ples, ktorý sa konal dňa 4.2.2017 –
jednomyseľne
9. Spoluprácu na výstavbe nájomných bytov so spoločnosťou Novicom, s.r.o. Trebišov jednomyseľne
10. Harmonogram osláv 950. výročia prvej písomnej zmienky o obci a s tým spojené
predpokladané výdavky - jednomyseľne
11. 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

12. Vypracovanie znaleckého posudku
za účelom určenia ceny nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Sirník KN-E č. 2380, 1621/1, 1621/2, na LV č. 279 v k. ú. obce Sirník jednomyseľne
13. Účasť na medzinárodnej súťaži vo varení v maďarskom Széphalom, dňa 24.06.2017
– jednomyseľne .
F. n e s ch v a ľ u j e
G. O d p o r ú č a
1. Žiadateľom, ktorými sú Viktor Kalán, trvale bytom Sirník 114/62 a Viktor Kalán, trvale bytom
Sirník 115/64 – vo veci kúpy parciel vo vlastníctve Obce Sirník KN-E č. 2380, 1621/1, 1621/2, na
LV č. 279 v k. ú. obce Sirník, uchádzať sa o kúpu v rámci verejnej obchodnej súťaže na predaj
predmetných nehnuteľností.
H. P o v e r u j e
1. Starostu obce, aby písomne vyzval vlastníka melioračného kanála, ktorý sa nachádza v k. ú.
obce Sirník, pri materskej škole, aby riešil vyčistenie a následnú pravidelnú údržbu melioračného
kanála, nakoľko je zanesený a neplní svoju funkciu čím spôsobuje škody na majetku občanov.
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