Zápisnica
z XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 19. septembra 2018
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. Dal
hlasovať o navrhnutom programe. Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
Starosta dal pozmeňujúci návrh k bodu 4 programu, ktorý odôvodnil tým, že došlo
k chybe v písaní. Povedal, že správne tento bod má znieť nasledovne: Prejednanie
podnetu na podanie protestu prokurátora – žiadosť o vyjadrenie. Iné pozmeňujúce návrhy
neboli. Dal o návrhu zmeny programu hlasovať. Návrh bol jednomyseľne schválený.
(príloha č. 2 prezenčná listina)
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli zvolení: Nagyová V., Tušai R., Levkiv J.
Za overovateľov zápisnice: Volčko J., Volčko V.
Bod č. 3 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností evidovaných
na LV č. 33 v k. ú. obce Sirník
Starosta uviedol, že na základe uznesenia OZ bola vyhlásená obchodná verejná súťaž.
( ďalej len OVS ). Podmienky OVS boli zverejnené na webovom sídle obce, v regionálnej
tlači Korzár a v mieste obvyklým spôsobom, teda v MR a na úradnej tabuli obce.
Vyhodnotenie zveril do rúk poslancom OZ. Poslancom OZ rozdal s tým súvisiace tlačivá. Za
predsedu komisie navrhol poslanca Viktora Volčka. Tento návrh poslanci akceptovali
a menovaného zvolili za predsedu. Komisia pristúpila k vyhodnoteniu OVS, čoho výsledkom
bola Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností evidovaných
na LV č. 33 v k. ú. obce Sirník. Starosta dal hlasovať o výsledku obchodnej verejnej súťaže.
Zápisnica bola jednomyseľne schválená. (príloha č. 3)
Bod č. 4 - Prejednanie podnetu na podanie protestu prokurátora – žiadosti o vyjadrenie
Starosta podrobne oboznámil prítomných s listom Okresnej prokuratúry v Trebišove zo dňa
22.08.2018 č. Pd 118/18/8811-3. Uviedol, že spolu s hlavným kontrolórom obce na ďalší deň
po XXVII. zasadnutí OZ zistili omyl zo strany obce. Predmetné uznesenie zo strany starostu
nebolo podpísané, čím uznesenie č.6/VII/2018 z XXVII. zasadnutia OZ nenadobudlo
právoplatnosť. Slová starostu v krátkom vystúpení potvrdil aj hlavný kontrolór obce Ing. F.
Feďák. Na základe informácie starostu obce OZ jednomyseľne ruší uznesenie obecného
zastupiteľstva obce Sirník č. 6/VII/2018 zo dňa 31.07.2018 týkajúce sa zámeny majetku obce
ako prípadu hodného osobitného zreteľa v rozsahu podľa oznámenia o zámere. ( príloha č. 4 )

Bod č. 5 – Odovzdanie písomných zásielok od Calculus s.r.o. Košice adresovaných
poslancom Obecného zastupiteľstva v Sirníku
Starosta oboznámil prítomných , že od Calculus s.r.o. Košice obec obdŕžala zásielku, ktorej
obsah
je adresovaný poslancom obecného zastupiteľstva v Sirníku. Zásielky starosta
odovzdal adresátom. Odovzdanie písomných zásielok od Calculus s. r. o. Košice
adresovaných poslancom, obecné zastupiteľstvo v Sirníku vzalo na vedomie bez pripomienok
( príloha č. 5 )
Bod č. 6 - Vyhodnotenie uznesení z XXVII.. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Nakoľko aj tento materiál bol zverejnený na webovom sídle obce, starosta sa spýtal či
má niekto dotazy k vyhodnoteniu uznesení z XXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Nakoľko dotazy neboli, OZ vyhodnotenie vzalo na vedomie bez pripomienok. (príloha č. 6)
Bod č. 7 - Plnenie rozpočtu za I.. polrok 2018
Starosta predložili plnenie rozpočtu za I. polrok 2018. Referentka obecného úradu podrobne
vysvetlila jednotlivé položky rozpočtu tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti. Starosta
sa spýtal prítomných či majú dotazy. Keďže dotazy neboli dal hlasovať. OZ jednomyseľne
schválilo Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018. (príloha č. 7)
Bod č. 8 - Rozpočtové opatrenie č. 2

Starosta predložil rozpočtové opatrenia č.2. S referentkou obecného úradu podrobne vysvetlili
jednotlivé položky rozpočtového opatrenia. Starosta sa spýtal prítomných či majú dotazy.
Keďže dotazy neboli dal hlasovať. OZ jednomyseľne schválilo Rozpočtové opatrenie č.2.
(príloha č. 8)
Bod č. 9 - Správy riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský rok 2018/2019

Správy predložili riaditeľky školských zariadení. Starosta sa spýtal prítomných či majú
dotazy. Keďže dotazy neboli OZ správy riaditeliek školských zariadení vzali na
vedomie bez pripomienok. (príloha č. 9 )
Bod č. 10 – Prejednanie žiadosti o preplatenie stravného žiakom navštevujúcim ZŠ a MŠ
Zoznam žiadateľov o preplatenie stravného žiakom navštevujúcim ZŠ a MŠ predložil
starosta obce. Starosta sa spýtal prítomných či majú dotazy. Keďže dotazy neboli dal
hlasovať. OZ jednomyseľne schválilo žiadosti o preplatenie stravného žiakom navštevujúcim
ZŠ a MŠ podľa prílohy. (príloha č. 10 )
Bod č. 11 – Schválenie návrhov Kúpnych zmlúv – predkladá starosta obce
V súvislosti s výkupom parciel pod plánovaným chodníkom na ul. Hlavná starosta
predložil na schválenie návrhy kúpnych zmlúv. Starosta dal hlasovať o návrhoch zmlúv.
OZ jednomyseľne schválilo odkúpenie nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu kúpnej
zmluvy. (prílohy č. 11, 12, 13 )
Bod č. 12 - Prejednanie predloženia ŽoNFP na SO projektu: Miestne občianske
poriadkové služby v obci Sirník, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
Starosta podal podrobnú informáciu o predmetnom projekte. Predložil návrh, o ktorom dal
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Sirník:

- jednomyseľne súhlasí s predložením ŽoNFP na SO projektu: Miestne občianske poriadkové
služby v obci Sirník, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce.
- jednomyseľne súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j.
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.
- jednomyseľne súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu. (príloha č. 14 )
Bod č. 13 - Rôzne
V tomto bode vystúpil starosta, ktorý informoval prítomných o:
- možnosti zapojenia sa do výzvy z národných projektov v prioritných osiach 5 a 6 OPĽZ.
V rámci tejto výzvy sa čaká na výsledky, a to na polohopisné a výškopisné zameranie
predmetného územia, čo bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektovej
dokumentácie. V tejto súvislosti OZ jednomyseľne schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie výstavby chodníka pre občanov MRK na ul. Hlavnej od obce Brehov a
asfaltovanie na ul. Cintorínskej. (príloha č. 15 )
- predložil prehľad o ešte nevykúpených pozemkoch. V tejto súvislosti uviedol, že všetky
osoby boli oslovené a čaká na ich reakciu - odpoveď. (príloha č. 16 )
- starosta ďalej informoval o: dodaní kompostérov pre domácnosti, týždni mobility, o úcte
k starším, zbere použitého jedlého oleja od občanov. OZ uvedené informácie vzalo na
vedomie bez pripomienok.
- o slovo sa prihlásil poslanec R. Tušai, ktorý sa pýtal starostu obce či je ukončená
rekonštrukcia rozlúčkovej siene. Starosta odpovedal, že áno. Poslanec R. Tušai mal námietky
na nekvalitné uloženie kamenného koberca. Žiadal, aby starosta vyzval stavebnú spoločnosť,
ktorá vykonávala rekonštrukciu, na odstránenie - opravu nekvalitne vykonanej práce.
Starosta sa spýtal aké sú konkrétne výhrady. Odpoveď znela, že kamenný koberec nie je
dostatočne rovný, na povrchu sú zvyšky materiálu po uložení a zvetráva sa. Obdobne sa
dotazoval na ukončenie stavebných prác na budove vedľa obecného úradu. Starosta
odpovedal, že práce na budove budú ukončené po ústnej dohode so stavebnou spoločnosťou
v súlade s platnou projektovou dokumentáciou do konca mesiaca november 2018. Poslanec
R. Tušai žiadal starostu obce, aby písomne vyzval stavebnú spoločnosť na ukončenie prác do
uvedeného termínu.
- o slovo sa prihlásila obecná kronikárka V. Nagyová, ktorá predložila zápis do kroniky
za rok 2017 a podrobne informovala OZ o jeho obsahu. K obsahu kroniky neboli
pripomienky a ani dotazy. Čo sa týka odmeny, kronikárka svoju prácu ohodnotila sumou
vo výške 1 300,00 €. Starosta dal hlasovať. OZ jednomyseľne schvaľuje zápis do obecnej
kroniky a odmenu pre kronikárku V. Nagyovú vo výške 1 300,00 €. (príloha č. 17 )
Bod č. 14 - Návrh na uznesenie
Za návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol jednomyseľne
schválený. (príloha č. 16)

Bod č. 15 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia :

Jozef Volčko

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

Viktor Volčko

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

Prílohy: - podľa textu, Zápisnica - príloha č.17, zvukový záznam – príloha č.18

