




Návrh 

K ú p n a    z m l u v a 
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

Predávajúci: 

 

1.1 Meno: Tibor Volčko, PaedDr., rod. Volčko, trvalé bydlisko: Sirník 104, 076 03    

Dátum narodenia:..................., rodné číslo: .......................... 

 

1.2 Meno: Malvína Kanócová, rod. Horocká, trvalé bydlisko: Hlavná 160/85, Brehov, 

076 05 

Dátum narodenia:....................., rodné číslo: ............................ 

 

1.3 Meno: Pavol Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Vinohradská 3, Veľké Kapušany, 

079 01 

Dátum narodenia: .........................., rodné číslo: ................................... 

 

1.4 Meno: Priska Vinclérová, rod. Adamová, trvalé bydlisko: Brehov 41, 076 05 

Dátum narodenia: ............................, rodné číslo: ............................. 

 

1.5 Meno: Helena Vitányiová, rod. Kalanová, trvalé bydlisko: Brehov 99, 076 05 

Dátum narodenia: ............................, rodné číslo: ..................................... 

 

1.6 Meno: František Kačo, rod. Kačo, trvalé bydlisko: Veľké Raškovce 36, 076 75 

Dátum narodenia: ............................, rodné číslo: ............................... 

 

1.7 Meno: Jozef Figeľ, rod. Figeľ, trvalé bydlisko: Dubčeková 21, Trebišov, 075 01 

Dátum narodenia: ............................, rodné číslo: ................................... 

 

 

1.8 Meno: František Duč, rod. Duč, trvalé bydlisko: Hlavná 283/7, Vojčice, 076 22 

Dátum narodenia: .............................., rodné číslo: ....................................   

 

 

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

      a 

 

Kupujúci:  Obec Sirník 

V zastúpení: Viktor Kalán, starosta obce 

Sídlo:  Hlavná 152/21, 076 03  Sirník 

IČO:  00331902 

 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy sú pozemky registra C KN evidované na katastrálnej mape vo 

výmerách tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u konkrétnych 

predávajúcich. 

 

2.1 Meno: Tibor Volčko, PaedDr., rod. Volčko, trvalé bydlisko: Sirník 104, 076 03 

Dátum narodenia: ...................., rodné číslo: ......................... osvedčuje, že je 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 331/79 zastavané 

plochy a nádvoria  vo výmere 107 m2 zapísané na LV č. 813 v podiele 1/6 pod B2, 

jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.  

 

2.2 Meno: Malvína Kanócová, rod. Horocká, trvalé bydlisko: Hlavná 160/85 Brehov, 076 

05 

Dátum narodenia: ......................, rodné číslo: ...................... osvedčuje, že  je 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník par. č. 331/79 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 107 m2 zapísané na LV č. 813 v podiele 1/6 pod B3, 

jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape. 

  

2.3 Meno: Pavol Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Vinohradská 3, Veľké Kapušany,  

            079 01 

 Dátum narodenia: ............................., rodné číslo: ........................... osvedčuje, že je  

            podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 331/79 zastavané   

            plochy a nádvoria vo výmere 107 m2 zapísané na LV č. 813 v podiele 1/6 pod B1, 

            jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

 

2.4 Meno: Priska Vinclérová, rod. Adamová, trvalé bydlisko: Brehov 41, 076 05 

Dátum narodenia: .........................., rodné číslo: ............................. osvedčuje, že je 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 111/10 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 zapísané na LV č. 818 v podiele 2/8 pod B1, jedná 

sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

 

2.5 Meno: Helena Vitányiová, rod. Kalanová, trvalé bydlisko: Brehov 99, 076 05 

Dátum narodenia: ........................, rodné číslo: ..................................... osvedčuje, že je 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 331/42 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 , parc. č. 331/76 zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 48 m2 zapísané na LV č. 805 v podiele 1/32 pod B3,  parc. č. 331/33 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 811 v podiele 1/48 pod B12, parc. 

č. 331/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 845 v podiele 

6/96 pod B2, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

  

2.6       Meno: František Kačo, rod. Kačo, trvalé bydlisko: Veľké Raškovce 36, 076 75 

Dátum narodenia: .........................., rodné číslo: ...............................osvedčuje, že je 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 331/33 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 811 v podiele 1/96 pod B18, 

jedná sa o parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape.  

 

2.7       Meno: Jozef Figeľ, rod. Figeľ, trvalé bydlisko: Dubčeková 21, Trebišov, 075 01 

Dátum narodenia: ......................., rodné číslo: ................................... osvedčuje, že je 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 331/22 zastavané 



plochy a nádvoria vo výmere 5 m 2 , zapísané na LV č. 845 v podiele 40/96 pod B4, 

jedná sa o parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape. 

 

 

 

2.8       Meno: František Duč, rod. Duč, trvalé bydlisko: Hlavná 283/7, Vojčice, 076 22 

Dátum narodenia: ......................, rodné číslo: .................................... osvedčuje, že je 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 331/39 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 , zapísané na LV č. 846 v podiele 3/24 pod B3, 

jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

  

 

Čl. III 

Základné ustanovenia 
 
 

3.1    Predávajúci predávajú  a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva predmetné 

nehnuteľnosti uvedené v tejto zmluve so všetkými právami  a povinnosťami za kúpnu 

cenu dohodnutú v čl. IV. tejto zmluvy. 

3.2      Predávajúci vyhlasujú, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, 

vecné bremená ani žiadne iné práva tretích osôb. 

Čl. IV 

Kúpna cena 

 

4.1    Kupujúci zaplatí predávajúcim dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,50 EUR za m2 

prevádzaných nehnuteľnosti (slovom: jedno euro a päťdesiat eurocentov za meter 

štvorcový“) do 15 pracovných dni odo dňa povolenia vkladu do katastra nehnuteľností.  

 

Čl. V 

Osobitné ustanovenia 

 

5.1       Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave,  

            v akom sa nachádzajú ku dňu podpísania tejto zmluvy.  

5.2. Kupujúci prehlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy sa oboznámil s listami  

vlastníctva, a že mu je známy stav predmetných nehnuteľnosti z obhliadky na mieste 

samom.  

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech   

kupujúceho do katastra nehnuteľnosti podá kupujúci.  

 

6.2      Vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam prechádza na kupujúceho dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného Okresného 

úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

 

6.3 Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti 

v prospech kupujúceho a poplatky súvisiace s osvedčením podpisov hradí kupujúci. 

 

 

 



Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať a že ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

 

7.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané až do 

právoplatnosti rozhodnutia vecne a miestne príslušného Okresného úradu, katastrálneho 

odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

7.3 Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  zmluvnými stranami a účinnosť 

jej zverejnením. 

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých 1 

vyhotovenie obdrží kupujúci, 2 vyhotovenia budú zaslané katastrálnemu odboru 

príslušného Okresného úradu. Predávajúci obdržia výpis z kúpnej zmluvy v rozsahu 

týkajúcom sa jednotlivých kupujúcich. 

7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili                     

a súhlasia s ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, 

zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, čo svojim podpisom potvrdzujú. 

 

 

V Sirníku dňa   ........................... 

 

 

 

Kupujúci :   

Obec Sirník 

V zastúpení: Viktor Kalán, starosta obce    

  

 
 

Podľa osvedčovacej knihy č. ..... podpísal Viktor KALÁN  

  r. č.........................., trvalý pobyt Sirník, Hlavná 114/62 

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod  

poradovým číslom: ........................................................  

Totožnosť osoby preukázaná ........................................  

Obecný úrad v Sirníku, dňa ........................................... 

 

 

 

 

Predávajúci:      

 

 

 

 

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

Tibor Volčko 

 

 

 



 

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

Malvína Kanócová 

 

 

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

Pavol Volčko 

 

 

 

 

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

 Priska Vinclérová 

 

 

 

 

 

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

 Helena Vitányiová 

 

 

 

 

 

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

František Kačo 

 

 

 

 

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

 Jozef Figeľ 

 

 

 

 

 

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

 František Duč 

 

 

 

 

 



               Návrh 

K ú p n a   z m l u v a  
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Čl. I. 

 Zmluvné strany 
 

Predávajúci:   Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov 

V zastúpení:   Mgr. Michal Fedič 

Sídlo:    Cejkov, PSČ: 076 05 

IČO:    31952399 

 

Bankové spojenie:  .......................................................... 

 

IBAN:   .......................................................... 

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

      a 
 

Kupujúci:  Obec Sirník 

V zastúpení: Viktor Kalán, starosta obce 

Sídlo:  Hlavná 152/21, 076 03 Sirník 

IČO:  00331902 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy sú pozemky registra C KN evidované na katastrálnej mape vo výmerách tak, ako 

je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u konkrétneho predávajúceho. 
 

2.1 Predávajúci: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov, PSČ: 076 05, IČO: 31952399 osvedčuje, že 

je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník, parc. č. 111/14 zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 96 m2, parc. č. 331/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2  zapísané na LV 

č. 612 v podiele 1/1 pod B1, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

 

 

Čl. III 

Základné ustanovenia 
 

3.1 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva predmetné nehnuteľnosti 

uvedené v tejto zmluve so všetkými právami a povinnosťami za kúpnu cenu dohodnutú v čl. IV. 

tejto zmluvy. 

 

3.2 Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, vecné 

bremená ani žiadne iné práva tretích osôb. 

 

  



Čl. IV 

Kúpna cena 
 

4.1 Kupujúci zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,50 EUR za m2 prevádzaných 

nehnuteľností (slovom: jedno euro a päťdesiat eurocentov za meter štvorcový“) do 15 pracovných 

dni odo dňa povolenia vkladu do katastra nehnuteľností bezhotovostným prevodom, t. j. €186,--

Eur (slovom „Jednostoosemdesiatšesť Eur“). 

 

 

Čl. V 

Osobitné ustanovenia 
 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave, v akom sa 

nachádzajú ku dňu podpísania tejto zmluvy.  

 

5.2 Kupujúci prehlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy sa oboznámil s listami vlastníctva, a že 

mu je známy stav predmetných nehnuteľnosti z obhliadky na mieste samom.  

 

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do 

katastra nehnuteľnosti podá kupujúci.  

 

6.2 Vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam prechádza na kupujúceho dňom nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného Okresného úradu o povolení vkladu 

vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

 

6.3 Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti v prospech 

kupujúceho a poplatky súvisiace s osvedčením podpisov hradí kupujúci. 
 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, a že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená. 

 

7.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané až do právoplatnosti 

rozhodnutia vecne a miestne príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení 

vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

 

7.3 Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť jej 

zverejnením. 

 

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých 1 

vyhotovenie obdrží kupujúci, po 1 vyhotovení obdrží predávajúci a 2 vyhotovenia budú zaslané 

katastrálnemu odboru príslušného Okresného úradu.  

 

 



7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a súhlasia s ním, 

že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola 

uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojim podpisom potvrdzujú. 
 

 

 

V Sirníku dňa ...................... 

 

 

 

 

 

Kupujúci :  

Obec Sirník 

V zastúpení: Viktor Kalán, starosta obce 

  

Podľa osvedčovacej knihy č. ..... podpísal Viktor KALÁN  

  r. č..........................., trvalý pobyt Sirník, Hlavná 114/62 

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod  

poradovým číslom: ........................................................  

Totožnosť osoby preukázaná ........................................  

Obecný úrad v Sirníku, dňa ........................................... 

 

 

 
Predávajúci:  

 
 

 
 

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

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov  

v zastúpení Mgr. Michal Fedič  

 

 

 

Prevod vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam schvaľuje Gréckokatolícka eparchia 

Košice, v zastúpení Mons. Milan Chautur, CSsR 

 

 

 

 

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



Návrh 

Z á m e n n á z m l u v a  
 

I.  

Zmluvné strany 

 

1.1 Obec Sirník, v zastúpení Viktor Kalán starosta obce, IČO: 00331902, so sídlom 

Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR  
  

1.2 Reformovaná kresťanská cirkev, v zastúpení Mgr. Peter Kozár, IČO: 3199682, so 

sídlom Hlavná 151, 076 03 Sirník 

  

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Obec Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR osvedčuje, 

že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 340, druh pozemku orná pôda s parcelným číslom 599 o výmere 1266 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/3, pod B1 

 

2.2 Reformovaná kresťanská cirkev, IČO: 3199682, so sídlom Hlavná 151, 076 03 Sirník, 

SR zamieňa s obcou Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR 

nehnuteľnosti v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu 

Trebišov, zapísané  
- na LV č. 444, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s parcelným číslom 331/16 

o výmere 70 m2, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape, s výškou 

podielu 1/1, pod B1 

 

III. 
 

3.1 Reformovaná kresťanská cirkev, IČO: 3199682, so sídlom Hlavná 151, 076 03 

Sirník, SR sa na základe tejto zmluvy stáva podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. 

ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 
- na LV č. 340, druh pozemku orná pôda s parcelným číslom 599 o výmere 1266 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/3, pod B1 

 

3.2 Obec Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR sa stane 

výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom 

Okresného úradu Trebišov, zapísané 
- na LV č. 444, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s parcelným číslom 331/16 

o výmere 70 m2, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape, s výškou 

podielu 1/1, pod B1 
 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že stav zamieňaných pozemkov dobre poznajú a v takom stave 

ich zamieňajú. S opravou chyb v písaní v tejto zmluve sa splnomocňuje Obec Sirník, 

konajúca starostom obce, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR. 

 



IV. 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany v 1. rade. Prevod vlastníckeho práva 

k predmetným nehnuteľnostiam nastáva dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností. 

 

V. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam podľa tejto zámennej zmluvy splnomocňujú obec Sirník, konajúcu 

starostom obce, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR. 

 

VI. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového 

alebo právneho omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 

prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy riadne porozumeli a na znak 

svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží zmluvná strana 

v 1. rade a jeden rovnopis obdrží zmluvná strana v druhom rade. 

 

V Sirníku, dňa ........................................ 

  

  

 

 

 

 

 ……………………………    …………………………  
 Mgr. Peter Kozár   Kalán Viktor  

Reformovaná kresťanská cirkev Sirník  starosta obce Sirník  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh  

UZNESENIA 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 05. decembra 2018 

 

 

Uznesenie  OZ č. 1/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie  OZ č. 2/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. konštatuje, že  novozvolený starosta obce Viktor Kalán zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. 

 

 

Uznesenie  OZ č. 3/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. konštatuje, že   zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Branislav 

Maďar, Ján Levkiv, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Mgr. Valéria 

Nagyová, Arpád Kačo a Jana Volčková zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

Uznesenie  OZ č. 4/XII /2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

 

Uznesenie  OZ č. 5/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje   program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Sirník zo dňa 05. decembra 2018.  

 

Výsledok hlasovania:  za .........  proti .........  zdržali sa ........... 



 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie  OZ č. 6/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 8. Voľba  návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. volí  návrhovú komisiu v zložení Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Bc. Monika Hangyáková. 

 

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  
 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie  OZ č. 7/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 9. Poverenie  na zastupovanie  starostu  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. berie na vedomie poverenie  starostu obce pre poslanca Mgr. Branislava 

Maďara na zastupovanie  starostu obce.  

 

 

          

Uznesenie  OZ č. 8/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. poveruje   poslankyňu Bc. Moniku Hangyákovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta a 

ods. 5 tretia veta  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  

 
 

 

         Viktor Kalán, starosta obce  

 

 

Uznesenie  OZ č. 9/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 11. Zriadenie  komisie na ochranu  verejného záujmu  podľa  ústavného zákona  

č. 357/2004 Z. z.  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. zriaďuje komisiu na ochranu  verejného záujmu podľa  Ústavného zákona  

NR  SR  č. 357/2004 Z. z. čl. 7 ods.5 písmena  a)  v znení  Ústavného zákona  NR SR  č. 

545/2005 Z. z.   

Zloženie  komisie: členovia  komisie - Jana Volčková – KDH, Mgr. Valéria Nagyová, – Most 

– Híd, Bc. Monika Hangyáková – SMER – SD; členovia  zvolili  za predsedu  komisie:  Mgr. 

V. Nagyovú – Most – Híd.  



  

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  
 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie  OZ č. 10/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 12. Schválenie  Rokovacieho  poriadku Obecného zastupiteľstva  v Sirníku  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva  v Sirníku. 

 

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  
 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  OZ č. 11/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 13. Schválenie  Zásad odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Sirníku 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  Zásady odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Sirníku. 

 

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  
 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  OZ č. 12/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 14. Určenie platu starostu obce  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. určuje  plat  starostovi obce  Viktorovi Kalánovi  s účinnosťou  od 

01.12.2018  a)  podľa  § 4 ods.6 zákona o právnom postavení  a platových pomeroch  starostov   

vo výške 1745,82€  (priemerná    mesačná mzda  v národnom hospodárstve  SR  v roku 2017 

na základe  údajov  ŠÚ SR 954,- €  x 1.83 násobok)   

b) podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení  a platových pomeroch  starostov    zvýšený  

o 60 % , teda po zaokrúhlení   podľa  § 3 ods. 1 o právnom postavení  a platových pomeroch  

starostov v celkovej  výške 2793,00 € s následnou valorizáciou  podľa  vývoja  priemernej 

mesačnej mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na základe  údajov  

Štatistického  úradu Slovenskej republiky.   

 

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  
 



 

 

Viktor Kalán, starosta obce  

 

    

Uznesenie  OZ č. 13/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 15. Schválenie návrhu Kúpnej zmluvy – fyzické osoby - vlastníci nehnuteľností 

nachádzajúcich sa pod chodníkom  a miestnymi komunikáciami 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  kúpu nehnuteľností od    
 

Predávajúci:  

Meno: Tibor Volčko, PaedDr., rod. Volčko, trvalé bydlisko: Sirník 104, 076 03 Dátum 

narodenia: ......................, osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 

Sirník parc. č. 331/79 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 107 m2 zapísané na LV č. 813 

v podiele 1/6 pod B2, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.  

 

Meno: Malvína Kanócová, rod. Horocká, trvalé bydlisko: Hlavná 160/85 Brehov, 076 05 

Dátum narodenia: ..............., osvedčuje, že  je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. 

ú. Sirník par. č. 331/79 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 107 m2 zapísané na LV č. 813 

v podiele 1/6 pod B3, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape.  

 

 

Meno: Pavol Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Vinohradská 3, Veľké Kapušany, 079 01 

Dátum narodenia: ..............., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. 

ú. Sirník parc. č. 331/79 zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 107 m2 zapísané na LV č. 

813 v podiele 1/6 pod B1, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.  

 

 

Meno: Priska Vinclérová, rod. Adamová, trvalé bydlisko: Brehov 41, 076 05 Dátum narodenia: 

.................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 

111/10 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 zapísané na LV č. 818 v podiele 2/8 pod 

B1, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

 

 

Meno: Helena Vitányiová, rod. Kalanová, trvalé bydlisko: Brehov 99, 076 05 Dátum narodenia: 

................, osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č. 

331/42 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 , parc. č. 331/76 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 48 m2 zapísané na LV č. 805 v podiele 1/32 pod B3,  parc. č. 331/33 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 811 v podiele 1/48 pod B12, 

parc. č. 331/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 845 v podiele 

6/96 pod B2, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.    

 

 

Meno: František Kačo, rod. Kačo, trvalé bydlisko: Veľké Raškovce 36, 076 75 Dátum 

narodenia: ..................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 

Sirník parc. č. 331/33 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 zapísané na LV č. 811 

v podiele 1/96 pod B18, jedná sa o parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape.   

 



 

Meno: Jozef Figeľ, rod. Figeľ, trvalé bydlisko: Dubčeková 21, Trebišov, 075 01 Dátum 

narodenia: ..............., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 

Sirník parc. č. 331/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m 2 , zapísané na LV č. 845 

v podiele 40/96 pod B4, jedná sa o parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape.     

 

 

Meno: František Duč, rod. Duč, trvalé bydlisko: Hlavná 283/7, Vojčice, 076 22 Dátum 

narodenia: ...................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 

Sirník parc. č. 331/39 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 , zapísané na LV č. 846 

v podiele 3/24 pod B3, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape. 

 

Kúpna cena uvedených nehnuteľností  je v sume 1,50€/m2. 

 

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  
 

 

 

Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie  OZ č. 14/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 16. Schválenie návrhu Kúpnej zmluvy – Gréckokatolícka cirkev – vlastník 

nehnuteľností nachádzajúcich sa pod chodníkom  a miestnymi komunikáciami 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  kúpu pozemkov od     

 

Predávajúci: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov, PSČ: 076 05, IČO: 31952399 osvedčuje, 

že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník, parc. č. 111/14 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 96 m2, parc. č. 331/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2  

zapísané na LV č. 612 v podiele 1/1 pod B1, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape. 

Kúpna cena je v sume 1,50€/m2. 

 

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  
 

 

Viktor Kalán, starosta obce 

 
 

Uznesenie  OZ č. 15/XII/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

K bodu č. 17. Schválenie Zámennej zmluvy – Reformovaná kresťanská cirkev - vlastník 

nehnuteľností nachádzajúcich sa pod chodníkom  a miestnymi komunikáciami 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení  v z. n. p. schvaľuje  zámenu nehnuteľnosti    
 

- na   LV č. 340, v k. ú. Sirník, druh pozemku  orná pôda  s parcelným číslom 599 o výmere 

1266 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou 

podielu  1/3, pod B1 vo vlastníctve Obce Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 

076 03  Sirník  



 

za nehnuteľnosť  

- na   LV č. 444, k. ú. Sirník, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria s parcelným číslom 

331/16 o výmere 70 m2, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape, 

s výškou podielu  1/1, pod B1 vo vlastníctve Reformovaná kresťanská cirkev, IČO: 

3199682, so sídlom Hlavná 151, 076 03  Sirník 
 

Výsledok hlasovania: za .........  proti .........  zdržali sa ...........  

 

 

Viktor Kalán, starosta obce 

 



Komentár k jednotlivým bodom ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. decembra 2018 

 
 

K bodu č. 9. Poverenie  na zastupovanie  starostu  
Nepísaným pravidlom  predošlých   volebných období  bola skutočnosť, že  ako starosta obce 

Sirník som podľa  § 11 odst.4 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v z. n. p.  poveril   

zastupovaním starostu poslanca, ktorý  získal vo  voľbách  najviac hlasov  voličov.  Ani v tomto   

novom volebnom   období toto  pravidlo nemienim porušiť. Z uvedeného dôvodu poverujem  

zastupovaním  starostu obce  poslanca  Mgr.  Branislava Maďara.   

 

 

 

K bodu č. 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. môže zvolať 

zasadnutie OZ a ním zvolané zasadnutie OZ aj viesť poverený zástupca starostu obce.   

Navrhovaná osoba   vykonáva  pracovný pomer   na území obce, čiže má dostatočný prehľad 

o dianí  v obci.  Z uvedeného dôvodu    navrhujem  OZ poveriť poslankyňu Bc. Moniku 

Hangyákovú zvolávať a viesť zasadnutia OZ.  

 

 

K bodu č. 11. Zriadenie  komisie na ochranu  verejného záujmu  podľa  ústavného zákona  

č. 357/2004 Z. z.  
Zriadenie  komisie  je  povinné a vyplýva  z vyššie   uvedeného zákona.  Členom tejto komisie 

môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia 

politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného 

zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých 

poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto 

spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia 

s najvyšším počtom poslancov. 

Na  základe   uvedenej právnej úpravy  navrhujem   nasledovné zloženie  komisie:  členovia  

komisie: Jana Volčková – KDH, Mgr. Valéria Nagyová – Most – Híd, Bc. Monika Hangyáková 

– SMER – SD.  Navrhujem členom, aby za predsedu  komisie zvolili  Mgr. V. Nagyovú – Most 

– Híd,  ktorá už  v predchádzajúcom volebnom období zastávala  túto funkciu. 

Ďalšie komisie  nenavrhujem zriadiť,  nakoľko v predošlom volebnom období  boli  zriadené,  

avšak  všetky  náležitostí boli prejednané  na  zasadnutiach  OZ.    

 

 

K bodu č. 12. Schválenie  Rokovacieho  poriadku Obecného zastupiteľstva  v Sirníku  
Rokovací poriadok Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník  je interným predpisom, ktorý   umožní   

predsedajúcemu viesť  rokovanie  podľa  pravidiel   jeho obsahu. Z uvedeného dôvodu  

navrhujem    Rokovací poriadok   schváliť  v navrhovanej podobe. 

 

 

K bodu č. 13. Schválenie  Zásad odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Sirníku 
Predložený  materiál  Zásady odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva  v Sirníku  dáva  

právny rámec  na  poskytnutie   odmien poslancom  podľa jeho obsahu. Z uvedeného dôvodu  

tento interný predpis navrhujem  schváliť  v navrhovanej podobe. 



 

 

K bodu č. 14. Určenie platu starostu obce  
Práca  starostu  z pohľadu občana sa možno nezdá  byť  náročným zamestnaním.  Avšak  

z môjho pohľadu je  pravdou, že  fyzicky to nie  je  náročné,   ale  po stránke psychickej je  o to 

náročnejšie. V súčasnosti  - vďaka  kolektívu  OcÚ – máme k 31.11.2018 rozpracovaných 

dvanásť  projektov. Na druhej strane  naša obec za  uplynulé   dve desaťročia  dosiahla  značné  

úspechy.  Nikdy som nemal   maximálny plat, tak ako moji kolegovia  v okolitých obciach, 

preto si myslím, že   prišiel čas, aby  návrh na určenie platu starostu dostal „zelenú“   za čo 

Vám vopred ďakujem.    

 

 


