








































Návrh 

UZNESENIA 

zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. júna 2019 

 

 

Uznesenie OZ č. 83/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 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 Ján  Levkiv, členovia: Jana 

Volčková,  Arpád Kačo a overovateľov zápisnice Bc.  Monika Hangyáková, Mgr.  Valéria 

Nagyová. 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa   
 

V Sirníku dňa  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 84/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 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 proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 85/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení z V. a VI. Zasadnutia OZ 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. berie  na vedomie plnenie uznesení V. a IV. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva  bez pripomienok.  

 

V Sirníku dňa  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 86/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu – predkladá 

Ing. F. Feďák, hlavný kontrolór  

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

zriadení v z.n.p. berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného 

účtu.   

 

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 



 

Uznesenie OZ č. 87/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 6 – Schválenie záverečného účtu za rok 2018 – predkladá starosta obce 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 bez pripomienok.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 88/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 7 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019 – predkladá  

Ing. F. Feďák, hlavný kontrolór 

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

zriadení v z.n.p. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019 bez 

pripomienok.   

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 89/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 8 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019 – predkladá K. 

Krajníková, referentka obce 

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

zriadení v z.n.p. berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019. 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 90/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 1 – predkladá starosta obce a referentka obce 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1 bez pripomienok.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 



Uznesenie OZ č. 91/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  usporiadanie oslavy dňa detí,   

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie oslavy dňa detí pod názvom „Radosť našich detí“ 

dňa 6. júla 2019,  organizované OZ Dračia stopa.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 92/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  usporiadanie riflovej zábavy,   

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie riflovej zábavy dňa 7. septembra 2019.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 93/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  usporiadanie  súťaže v love rýb, 
 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie  súťaže v love rýb dňa 10. Augusta 2019, za 

podmienok ako v minulých rokoch.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 94/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  usporiadanie  podujatia Deň úcty 

k starším, 
 



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

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie  podujatia Deň úcty k starším, v termíne október 

2019, za podmienok ako v minulých rokoch.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 95/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  usporiadanie  Fašiangovej zábavy 

v roku 2020 
 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie  Fašiangovej zábavy v roku 2020, dňa ...... 2020, 

za podmienok ako tento rok. Skoré schválenie a určenie termínu plesu je z dôvodu včasnej 

rezervácie hudobnej skupiny. 

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 96/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  Zmena projektu 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 v projekte MAS Tokaj – Rovina na 

vybudovanie časti Fitness Areálu v priestore medzi vodozádržnými nádržami.  Zároveň sa 

týmto uznesením ruší Uznesenie OZ č. 80/VI/2019 zo dňa 10. 4. 2019. Zmena projektu bola 

vynútená z dôvodu, že výstavba oplotenia miestneho cintorína nepatrí medzi oprávniteľné 

aktivity v danej projektovej výzve MAS.   

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ č. 97/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – informácie starostu obce o 

obhliadke areálu bývalého PD novým investorom, stave exekučného konania voči Združeniu 

Zemplín n.o., Cejkov 

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 obce obsiahnuté v nasledovných 

bodoch bez pripomienok : 

1. Obhliadka areálu bývalého PD novým investorom – možnosť zriadenia veľkokapacitnej 

farmy ošípaných  

2. Informácie o stave exekučného konania voči Združeniu Zemplín n.o., Cejkov 

 

 

 

Uznesenie OZ č. 98/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – práce navyše v projekte stavby: 

„Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácnosti v obci Sirník“ oproti projektovej 

dokumentácii 

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

zriadení v z.n.p. schvaľuje  práce navyše v projekte stavby: „Zlepšovanie podmienok bývania 

rómskych domácnosti v obci Sirník“ oproti projektovej dokumentácii v cene 3392,04 €  bez 

DPH.  

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 99/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce –  podanie žiadosti  o poskytnutie 

dotácie v oblasti podpory  regionálneho rozvoje , kód výzvy  : 3966/2019/OSMRR 

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

zriadení v z.n.p. schvaľuje vypracovanie  projektovej  dokumentácie  s názvom  „Rozvoj 

cestovného ruchu  -  cyklotrasa a náučný chodník  v obci Sirník“ a podanie  žiadosti 

o poskytnutie dotácie v oblasti podpory  regionálneho rozvoje, kód výzvy  : 

3966/2019/OSMRR 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ č. 100/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – Žiadosti  Resta Dakon SK s.r.o. 

o stanovisko k banskému povoleniu - Ťažba kameňa v k.ú. Brehov   

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

zriadení v z.n.p. schvaľuje   odročenie  Žiadosti  Resta Dakon SK s.r.o. o stanovisko 

k banskému povoleniu - Ťažba kameňa v k.ú. Brehov  na dobu neurčitú.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 101/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce –   tematicky zájazd  do MR  

Sárospatak  s názvom  „  Učíme sa separovať „  

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

zriadení v z.n.p. schvaľuje   tematicky zájazd  do MR  Sárospatak  s názvom  „Učme sa 

separovať „ , tým že  každý účastník obdrží  10.- €  na občerstvenie a prepravu  záujemcov 

obec   zabezpečí  na vlastné náklady . Termín podľa dohody s prepravcom.  

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 102/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce –  žiadosť obyvateľa  

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

zriadení v z.n.p.     

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie OZ č.  103/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 11 – Prerokovanie Programu rozvoja bývania obce Sirník – predkladá  Bc. 

Monika  Hangyáková, poslankyňa OZ 

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

zriadení v z.n.p. schvaľuje  predložený Program rozvoja bývania obce Sirník. 

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  



 

 

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

Uznesenie OZ č.  104/VII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21. 

júna 2019 

K bodu č. 12 – Prerokovanie  Zmluvy o zriadení vecného bremena  

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

zriadení v z.n.p. schvaľuje   Zmluvu  o zriadení vecného bremena  v prospech  oprávneného  

:  Náboženská spoločnosť  Jehovovi svedkovia  v Slovenskej republike , Sídlo : Pekná cesta 

17,  831 52 Bratislava, SR , IČO: 30845696.  Jedná sa o nasledovné parcely  evidované  

Okresným úradom  Trebišov,  katastrálnym odborom  na liste  vlastníctva č. 707 :  

- pozemok parcela registra „C“ parc. Č. 331/3, druh pozemku : zastavaná plocha  a nádvorie 

o výmere 543 m2   

- pozemok parcela registra „C“ parc. Č. 331/81, druh pozemku : zastavaná plocha  a nádvorie 

o výmere 158 m2  -   bezodplatne    a na dobu neurčitú.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

 

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


