
Z á p i s n i c a  
zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 10. apríla 2019 

 

Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v obci Sirník ( ďalej len OZ ) s nasledovným programom: (príloha č. 1) 

 

Bod č. 1 - Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce V. Kalán, ktorý privítal prítomných a zahájil rokovanie 

zasadnutia OZ. Starosta na základe prezenčnej listiny zistil, že na zasadnutí je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Podľa prezenčnej listiny boli prítomní poslanci: Bc. Monika 

Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo  (príloha č. 1 Prezenčná listina)  

 

 

Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Starosta obce ako predsedajúci určil za zapisovateľa poslanca Arpáda Kača.  

Ďalej navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie Mgr. V. Nagyová  predseda, členovia: 

Ján Levkiv, Jana Volčková, za overovateľov zápisnice Mgr. Branislav Maďar, Mgr. 

Marcel Zelvay. Opýtal sa,  či má niekto   iné návrhy.  Iné  návrhy  neboli, starosta dal 

hlasovať o návrhu.   

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 75/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 10. 

apríla 2019 

K bodu č. 2 - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
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, predseda Mgr. V. Nagyová, členovia: 

Ján Levkiv, Jana Volčková, za overovateľov zápisnice Mgr. Branislav Maďar, Mgr. 

Marcel Zelvay.  

 

Výsledok hlasovania:  

Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav 

Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo  

 

V Sirníku dňa 10. apríla 2019 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Starosta ako predsedajúci dal hlasovať o navrhnutom programe. (príloha č. 2 Pozvánka ) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 76/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 10. 

apríla 2019 

 

K bodu č. 3 -  Schválenie programu 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 zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník.  

 



 

Výsledok hlasovania:  

Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav 

Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo  

 

V Sirníku dňa 10. apríla 2019 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 4.  Vyhodnotenie   ponúk  na prenájom  obecných pozemkov  
Starosta   k uvedenému bodu uviedol, že Obecné zastupiteľstvo obce Sirník sa  na svojom  V. 

zasadnutí  dňa 22. marca 2019   uznesením č. 55/V/2019 uznieslo na prenájme obecných  

pozemkov.  Na základe   uvedeného  boli oslovení  potencionálni  prenajímatelia a ponuka   

bola  zároveň zverejnená na webovom sídle obce. Starosta  predložil poslancom  zoznam 

uchádzačov, ktorí  predložili ponuku a odovzdal spis na vyhodnotenie.  Poslanci za predsedu  

výberovej komisie  zvolili Mgr. Branislava Maďara. Podpísali prehlásenie o mlčanlivosti 

o získaných údajoch a o nezainteresovaní na činnosti  účastníkov,  následne  pristúpili 

k vyhodnoteniu ponúk. Postup a výsledok vyhodnotenia  sú uvedené  v Zápisnici 

z vyhodnotenia. (príloha č. 3 zápisnica  z vyhodnotenia  ponúk )   

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 77/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 10. 

apríla 2019 

K bodu č. 4 - Vyhodnotenie   ponúk  na prenájom  obecných pozemkov 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie obsah zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 10.04.2019 

na prenájom  pozemkov vo vlastníctve obce.    

 

V Sirníku dňa 10. apríla 2019 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 5 –  Rozprava - ponuka  spoločnosti REMKO Sirník s.r.o    
- Starosta e-mailom preposlal  poslancom ponuku  spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.   vo veci   

exkurzie  na skládku   nebezpečného odpadu do Budmeríc. Poprosil ich o zaujatie  stanoviska  

k ponuke. Poslanci Mgr. B. Maďar a A. Kačo prejavili záujem,  ostatní neprejavili záujem  

o obhliadku skládky. V tejto súvislosti   poslanec A. Kačo  poznamenal, že  lepšie je vidieť  

takéto zariadenie, ako  by  o tom len počul.    

 

Bod č. 5 -  Rozprava  - žiadosť  obyvateľa obce  Marek Ješo 

- Starosta  prečítal  žiadosť  obyvateľa obce  Marek Ješo – bytom .......................   o pridelenie  

nájomného bytu. Starosta   poznamenal, že  obec  eviduje  12 žiadostí. Zdôraznil, že obec  

bude  „žiť a prosperovať“  iba  vtedy,  ak vytvorí pre občanov podmienky aj na  bývanie. 

V tejto veci  očakáva   od   poslancov plnenie  uznesenia  č. 47/IV/2019 zo dňa 08.02.2019.  

K veci   sa  dopytovali  a vyjadrili  poslanci OZ. Poslankyňa  Bc. M, Hangyáková  

predsedníčka komisie sociálnej, bytovej výstavby a investičných zámerov prisľúbila, že 

komisia sa bude v čo najkratšej lehote snažiť splniť predmetné uznesenie. 

     

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  



Uznesenie OZ č. 78/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 10. 

apríla 2019 

K bodu č. 5 -  Rozprava -  žiadosť  obyvateľa obce  Marek Ješo 

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

zriadení v z. n. p.  berie na vedomie  žiadosť  Mareka  Ješa, bytom ......................   

o pridelenie  nájomného bytu.   

 

V Sirníku dňa 10. apríla 2019 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 5 -  Rozprava  - informácia o poškodení  časti palisádového oplotenia strediska 

obce   
- Starosta  opakovane  informoval o poškodení  časti palisádového oplotenia strediska obce  

pri dopravnej   nehode. Informoval OZ, že poisťovňa uhradí škodu  až po predložení faktúry 

za stavebné práce. Dal   vypracovať  rozpočet  na opravu, suma predstavuje 1048,93 €. Na 

základe poistnej zmluvy  spoluúčasť obce je  1000,00 €.  Rozdiel je teda  minimálny, oprava 

dodávateľským spôsobom by  bola  nehospodárna, preto navrhol opravu vo vlastnej réžii. 

Starosta poprosil  o názor poslancov. Poslanci   navrhli vymáhanie náhrady škody od vinníka  

nehody. Po diskusii  na    uvedenú tému, bolo  navrhnuté, aby  obec zaslala   výzvu  pre 

vinníka  E. Karičku, bytom ........  k odstráneniu  spôsobenej  škody  na palisádovom oplotení  

strediska  obce,  alebo úhradu  nákladov  na základe  rozpočtu vo výške 1048,93 € v lehote do 

15 dní  odo dňa  doručenia  výzvy. V opačnom prípade obec pristúpi  k vymáhaniu  

spôsobenej škody  súdnou cestou.  Starosta  dal  o návrhu hlasovať.   

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 79/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 10. 

apríla 2019 

K bodu č. 5 -  Rozprava - informácia o poškodení časti palisádového oplotenia   

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

zriadení v z. n. p.  schvaľuje zaslanie výzvy pre vinníka  dopravnej  nehody Ernesta Karičku, 

bytom ............................... k odstráneniu  spôsobenej  škody  na palisádovom oplotení  

strediska  obce,   alebo úhradu  nákladov  na základe  rozpočtu vo výške 1048,93 € v lehote 

do 15 dní  odo dňa  doručenia  výzvy. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu  

spôsobenej škody  súdnou cestou.   

 

Výsledok hlasovania:  

Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav 

Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo  

 

V Sirníku dňa 10. apríla 2019 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

    

Bod č. 5 -  Rozprava – čerpanie  finančných prostriedkov z MAS  Tokaj – Rovina  

Starosta informoval, že  na základe pracovnej porady  členov MAS  Tokaj – Rovina,   ktorá sa 

konala 9.4.2019.  Každá členská obec  bude   mať možnosť  čerpať 27 000.-  € s DPH  na 

kapitálové výdavky.  Poprosil poslancov, aby podali návrhy projektov na čerpanie uvedených 



finančných prostriedkov. Bc. Monika Hangyáková navrhla   vybudovanie   oporného  

muriva   a oplotenia  miestneho cintorína,  ktoré je  v havarijnom stave.  Starosta  dal  

o návrhu hlasovať.   

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 80/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 10. 

apríla 2019 

K bodu č. 5 -  Rozprava – čerpanie  finančných prostriedkov z MAS  Tokaj – Rovina  

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

zriadení v z. n. p.  schvaľuje  čerpanie prostriedkov z MAS Tokaj – Rovina na vybudovanie   

oporného  muriva   a oplotenia  miestneho cintorína. 

 

 Výsledok hlasovania:  

Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav 

Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo  

 

V Sirníku dňa 10. apríla 2019 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

    

 

K bodu č. 5 -  Rozprava –   písanie zápisnice   
Starosta informoval OZ, že  JUDr. František Galuško  už  nemá  záujem  o písanie zápisnice 

zo zasadnutí OZ.  Starosta navrhol OZ, aby schválilo menovanému vyplatenie  odmeny  

v sume, ktorá bola dohodnutá - t. j. 50.-€ / 1 zasadnutie. Starosta  dal hlasovať.  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 81/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 10. 

apríla 2019 

K bodu č. 5 -  Rozprava –   písanie zápisnice   
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  schvaľuje   JUDr.  Františkovi Galuškovi odmenu za vykonanú prácu 

zapisovateľa a za spracovanie  zápisnice zo  zasadnutí  v počte  3  v sume 150,00€. 

 

Výsledok hlasovania:  

Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav 

Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo  

 

V Sirníku dňa 10. apríla 2019 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

    

 

 

 

Starosta  informoval  OZ o :   

1. neúspešnosti  projektu s názvom  „Zberný dvor  v obcí Sirník“  

 

2. úspešnosti projektu  s názvom „Miestne  občianske poriadkové služby  v obci Sirník“  



 

3. informácia o  prebiehajúcej  exekúcii voči  Združeniu  Zemplín n. o. Cejkov,  t. j   

o rozhodnutí súdu o zamietnutí  sťažnosti  odporcu  

 

4. výsadbe ovocných stromčekov  vedľa    fitnes parku   v počte 13 ks   

 

5. možnosti   zapojenia  sa  do  akcie, ktorú organizuje  poslanec  EP  József Nagy   

 

6. zhorení rozhlasovej ústredne  dňa 9.4.2014 o 15.50 hod.   

 

7. prácach  naviac oproti projektu stavby „Zlepšovanie podmienok  bývania  rómskych 

domácností v obci Sirník“ 

   

K jednotlivý informáciám    zo strany  poslancov neboli  pripomienky.  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 82/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 10. 

apríla 2019 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie informácie  starostu  obsiahnuté  v bodoch 1 až 7 bez 

pripomienok.  

 

V Sirníku dňa 10. apríla 2019 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

6. Návrh  na uznesenie  

Jednotlivé uznesenia boli schválené pri konkrétnych bodoch, avšak starosta poprosil  

predsedníčku návrhovej  komisie, kvôli prehľadnosti  o ich prečítanie.  

  

 

 

7. Záver  

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Poprial požehnané 

Veľkonočné sviatky.  
 

 

 

Overovatelia : Mgr. Branislav Maďar   ............................................ 

 

 

  Mgr. Marcel Zelvay      ............................................. 

 

 

Zapísal:       Arpád  Kačo    .............................................. 

 

 

 

Prílohy: - podľa textu 


