
Vyhodnotenie  uznesení   
z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 20. septembra 2019 

 

Bodu č. 5 – Preplatenie stravného pre žiakov  navštevujúcich  MŠ a ZŠ v Sirníku  

Starosta  informoval prítomných, že preplatenie stravného pre žiakov  navštevujúcich  MŠ a ZŠ 

v Sirníku sa   vykonáva   na základe VZN obce č. 1/2013 zo dňa  26.08.2013. K bodu sa  

vyjadrili K. Pastorová, poverená riaditeľka MŠ a Mgr. V. Hajduová, riaditeľka  ZŠ  v Sirníku. 

Starosta  sa spýtal, či  sú dotazy.  Starosta  dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 108/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 5 – Preplatenie stravného pre žiakov  navštevujúcich  MŠ a ZŠ v Sirníku  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  preplatenie  stravného podľa predložených žiadostí. (príloha č. 

4)   - splnené  

 

Bodu č. 5 – Preplatenie časti nákladov pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a  ZŠ 

v Sirníku 

Starosta  informoval prítomných, že preplatenie nákladov pri  nástupe žiakov do prvého ročníka 

MŠ a  ZŠ v Sirníku  sa  realizuje  na základe uznesenia  OZ 5/XX/2017. Starosta  sa spýtal, či  sú 

dotazy.  K návrhu  sa  vyjadrili K. Pastorová, poverená riaditeľka MŠ a Mgr. V. Hajduová, 

riaditeľka  ZŠ  v Sirníku. Starosta  dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 109/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 5 – Preplatenie časti nákladov pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a  ZŠ 

v Sirníku 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie  preplatenie nákladov pri nástupe žiakov  do prvého 

ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku podľa predložených žiadostí v maximálnej výške 100,-€ na žiaka.  

- splnené 
 

Bod č. 6 – Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia obce 

o výške  príspevku  a spôsobe  jeho platby na  čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce Sirník  

Starosta informoval, že podľa  zákona   NR  SR č. 245/2008 Z. z.  o výchove  a vzdelávaní  

v znení  neskorších predpisov s účinnosťou od 1.9.2019   sa  menili  finančné pásma   na  nákup 

potravín  preto  je potrebné   zosúladiť  VZN  s citovanou právnou úpravou.  

VZN  bolo zverejnené 22.08.2019. V lehote  na  predloženie  pripomienok  k návrhu  bola 

doručená  jedna pripomienka. Navrhujem   pripomienku  zo strany OZ akceptovať.  K návrhu  sa  

vyjadrili K. Pastorová, poverená riaditeľka MŠ a Mgr. V. Hajduová, riaditeľka  ZŠ  v Sirníku. 

Starosta  dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

K bod č. 6 – Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia obce 

o výške  príspevku  a spôsobe  jeho platby na  čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce Sirník  

Uznesenie OZ č. 110/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

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

v z. n. p. schvaľuje Všeobecne záväzné  nariadenie obce č. 6/2019 o výške  príspevku  a spôsobe  

jeho platby na  čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

pôsobnosti  obce Sirník. - splnené 

 



 

 

 

Bod č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 2 – predkladá starosta obce a referentka obce 
Uvedený  materiál  bol poslancom doručený, starosta  napriek tomu poprosil   K. Krajníkovú 

referentku OcÚ, aby podstatné veci ozrejmila prítomným.  Starosta  sa spýtal či  sú dotazy.  

Dotazy  neboli. Starosta  dal hlasovať. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 113/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 2 – predkladá starosta obce a referentka obce 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 bez pripomienok. - splnené 

 

Bod č. 10 -  Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  deň úcty k starším, fašiangový  ples 

2020, žiadosť  Resta Dakon SK s.r.o.,  Mikulášske oslavy,  vianočné prekvapenie pre 

občanov, prerokovanie žiadostí, nákup 1100 L kontajnerov, zápis do obecnej kroniky za 

rok 2018. 

 

Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  deň úcty k starším 

Uvedený  materiál  a kalkulácia  nákladov boli poslancom doručené.  Poslanec  Mgr. Marcel 

Zelvay navrhol znížiť náklady  na podujatie, a to vypustiť z nákladov  propagáciu podujatia  

v časopise Régió a fotografovanie  profesionálnym fotografom. Navrhol, že fotenie zabezpečí 

osobne a následne budú vyhotovené fotografie zverejnené na internetových stránkach obce. 

Občan V. Zelvay  bol obdobného názoru  ako jeho syn. Poslanec Kačo mal opačný  názor,  

navrhol  ponechať  fotografa ako aj  propagáciu obce. Tento názor mala aj riaditeľka ZŠ Mgr. 

V. Hajduová. Starosta dal hlasovať  o návrhoch  v poradí ako   boli predložené.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Bod č. 10 – Uznesenie OZ č. 114/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  Deň úcty k starším   
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie oslavy Dňa úcty k starším dňa 27. októbra 2019 

a zníženie nákladov na podujatie, a to vypustením propagácie podujatia v časopise Régió 

a fotografovanie  profesionálnym fotografom,  pri dodržaní rozpočtu  vo výške 2890.-€. 

Fotografovanie zabezpečí poslanec Mgr. Marcel Zelvay osobne s následným zverejnením 

fotografií na internetových stránkach obce. - splnené 

 

 

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  Fašiangový ples 2020 

Poslankyňa  Bc. Monika Hangyáková predložila   návrh  na uznesenie, na základe ktorého  

starosta  dal hlasovať. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 115/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  Fašiangový ples 2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie Fašiangového plesu  dňa 18.01.2020 za  

nasledovných podmienok: vstupné - občania s trvalým pobytom v obci 10.-€ za osobu,  mimo 

obce 15,-€ za osobu, hudba: skupina  Metro  za 700.- € , catering:  TIP – TOP Sečovce, 14 -

16 €/ osoba, vrátane prípitku, riadu, obsluhy, ozdobenia  sály, dopravy.  Občerstvenie – 

nealko nápoje v réžii obce. - splnené 

 

 



 

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  žiadosť Resta Dakon SK s.r.o. 
Uvedený  materiál  bol poslancom doručený. K bodu sa  vyjadril   poslanec Arpád Kačo, 

ktorý  býva  najbližšie k lomu, konštatoval, že  jeho dom v  dôsledku   banskej činnosti  

praská a sadá,  značná je aj  prašnosť a hlučnosť najmä v noci.  Starosta  sa spýtal či  má 

niekto pripomienky. Pripomienky  neboli. Starosta  dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 116/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  žiadosť Resta Dakon SK s.r.o. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje predložený materiál k banskému povoleniu - Ťažba kameňa v k. 

ú. Brehov a odporúča starostovi obce Sirník vypracovať súhlasné stanovisko k danej žiadosti. 

- splnené 

 

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  Mikulášske oslavy 

Návrh predložil starosta.  Starosta  sa spýtal či sú návrhy. Návrhy neboli. Starosta  dal 

hlasovať. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 117/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  Mikulášske oslavy 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie Mikulášskych osláv a pripravenie balíčkov pre deti  

v hodnote 6 -8 €  na osobu. - splnené 

 

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  Vianočné prekvapenie pre občanov 

obce 

Starosta navrhol  zaobstaranie a distribúciu vianočných balíčkov do každej domácnosti v obci,  

ako poďakovanie  občanom  za spoluprácu a to v hodnote 8 – 12 € na domácnosť. Starosta  

dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 118/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: Vianočné prekvapenie pre 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje zaobstaranie a distribúciu vianočných balíčkov do každej 

domácnosti v obci  v hodnote 8 – 12 € na domácnosť. (kalendár, včelí med,  atď. ) - splnené 

 

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  umiestnenie monitorovacieho vrtu 
Uvedený  materiál  bol poslancom doručený. Starosta  sa spýtal či  pripomienky. Pripomienky  

neboli. Starosta  dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 119/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  umiestnenie monitorovacieho 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje umiestnenie monitorovacieho vrtu na sledovanie znečistenia 

v podzemných vodách na pozemku obce a odporúča starostovi obce Sirník podpísať Dohodu 

o umiestnení vrtu. - splnené 

 

 



 

 

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  žiadosť Viktor Kalán 
Uvedený  materiál  bol poslancom doručený. Starosta  sa spýtal či  dotazy. K veci   sa spýtala 

Bc. Monika Hangyáková,  prečo starosta  nečerpal  tohtoročnú dovolenku  z nároku za rok 

2018.  Starosta to vysvetlil nálezom ústavného súdu. Iné dotazy  neboli, starosta  dal hlasovať    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 120/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  žiadosť Viktor Kalán 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje preplatenie dovolenky starostu obce Sirník za rok 2018. - 

splnené 
 

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  žiadosť Gréckokatolícka cirkev, 

farnosť Novosad 

Žiadosť  bola poslancom doručená. K veci  sa  vyjadrili: poslanec Mgr. M. Zelvay sa vyjadril, 

že sa jedná o neurčitú formuláciu požiadavky a  požadoval, aby  OZ určilo konkrétnu výšku 

podpory. V tejto súvislosti starosta obce zdôraznil, že bude  na  nás, ako využijeme šancu 

spoločnosti KOSIT,   nie  je  jedno, či obec obdrží do rozpočtu  ročne počas 10 rokov 27 000.- 

€ (v prípade TKO)  alebo 180 000.-€, (v prípade NO)   za poplatky za uloženie  odpadu  

v areáli skládky TKO. V druhom   prípade  bude  navrhovať OZ, aby  pre GK  cirkev bola 

schválená dotácia do výšky 90%. Občan V. Zelvay  považoval slová  starostu  za  vydieranie. 

Starosta odpovedal, že  len ponúka  možnosť, ktorá bude záležať  na rozhodnutí občanov.    

Starosta   do pozornosti venoval   prítomným, že   nakoľko  zo strany žiadateľa ešte  nie  je 

známa výška   ceny  diela,  považuje to za korektný  návrh, slová  starostu potvrdil  aj 

prítomný žiadateľ. Ďalej  k tejto veci uviedol, že   žiadosť  je potrebné  prepracovať v súlade s 

VZN, ktorým sa určuje   metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce  Sirník, preto navrhol  

žiadosť odročiť.  Dal  hlasovať.    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 121/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  žiadosť Gréckokatolícka cirkev, 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje odročenie žiadosti Gréckokatolíckej  cirkvi, farnosť Novosad. – 

odpoveď  zaslaná listom.  
 

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  nákup 1100 l kontajnerov 

Starosta  navrhol nákup 1100 L kontajnerov z dôvodu  zabezpečenia zvýšenia  triedenia  

druhotných surovín. Občania bývajúci v blízkosti ZŠ  nemajú  možnosť   triedenia do  1100 l  

nádob.   V časti obce  pri MF ihrisku   sú dobré    skúsenosti s triedením.  Starosta  sa spýtal, 

či sú návrhy. Návrhy neboli. Starosta  dal hlasovať. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 122/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  nákup 1100 l kontajnerov  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje nákup 1100 l kontajnerov  2 x  na plast, 1x  na papier, 1x na sklo   

a ich umiestnenie  na verejnom priestranstve.  – splnené čiastočne, dodané dve kontajnery  

z dôvodu  nedostatku na sklade , bude dodané  neskôr. .  

 

 



K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  schválenie zápisu do obecnej 

kroniky za rok 2018  

Starosta poprosil  kronikárku obce Mgr. V. Nagyovú  o návrh zápisu  za rok 2018.  

Kronikárka preposlala materiál poslancom e-mailom, v krátkosti  vyzdvihla významnejšie 

udalosti. Starosta poďakoval kronikárke za  vystúpenie a spýtal sa, či  má niekto pripomienky. 

Poslanec A. Kačo  navrhol kronikárke odmenu vo výške 1300,-€. Iné návrhy  neboli. Starosta  

dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 123/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  schválenie zápisu do obecnej 

kroniky za rok 2018  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje predložený zápis do obecnej kroniky za rok 2018 a odmenu za 

vypracovanie zápisu do obecnej kroniky pre Mgr. Valériu Nagyovú vo výške 1300.-€.  - 

splnené 
 

Bod č. 12 – Realizácia zámeru Programu rozvoja bývania obce Sirník – predkladá  Bc. 

Monika  Hangyáková, poslankyňa OZ 
Starosta poprosil  navrhovateľku  uvedeného bodu, Bc. Moniku  Hangyákovú, poslankyňu 

OZ, aby   predložila  svoj  návrh.  Navrhla tri lokalít. Poslanci sa dohodli  na  cene za ha,  

ktorú obec  bude ponúkať. Cena bola stanovená na 5000.- € za  ha, vzhľadom na to, že sa  

jedná  o ornú pôdu. Starosta dal hlasovať  o predkladaných  návrhoch.    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

 Uznesenie OZ č. 125/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 12 – Realizácia zámeru Programu rozvoja bývania obce Sirník  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  vykúp pozemkov uvedených  v návrhu a  odporúča starostovi 

obce Sirník osloviť vlastníkov pozemkov v predmetnej lokalite plánovanej výstavby 

nájomných bytov s navrhovanou cenou  5000 EUR/ha. - splnené 

 

K bodu č. 13 –  Informácia  starostu obce - o projekte v rámci OP ĽZ – miestne 

komunikácie pre MRK. 

Starosta o projekte  v rámci OP ĽZ – miestne komunikácie pre MRK uviedol,  keďže PD  

bola   v štádiu pred dokončením, kvôli hospodárnemu nakladaniu s financiami obce dal pokyn  

projektantovi, aby  do projektu zahrnul  úsek  od  domu s. č. 1 po  s. č. 7, aby   projekt  

komplexne riešil  dané územie a aby  nebolo potrebné  dodatočne vypracovať ďalší projekt. 

Starosta  sa spýtal či sú dotazy. Dotazy neboli. Starosta  dal hlasovať. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 127/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 13 –  Informácia  starostu obce 

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

zriadení v z.n.p.  schvaľuje,  aby  do projektu s názvom miestne komunikácie pre MRK 

zahrnul  úsek  od  domu s. č. 1 po  s. č. 7 .  – splnené  

 

K bodu č. 13 –  Informácia  starostu obce - o poskytnutí dotácie  na základe uznesenia 

vlády SR na vybudovanie mládežníckeho fitness parku na Garážovej ulici.  

Starosta informoval prítomných o poskytnutí dotácie  na základe uznesenia vlády SR vo 

výške 15 000.- €  na vybudovanie časti stavby  mládežníckeho fitness parku na Garážovej 

ulici.  Uviedol, že finančné   prostriedky sú účelovo  viazané  na  kapitálové výdavky. Pre  

najhospodárnejšie  a najúčelnejšie   využitie  prostriedkov navrhol  OZ realizáciu  stavby  vo 



vlastnej réžii  obce.  Rozpočet  na  stavbu prestavuje  24 185, 54 € s DPH.  Starosta sa  spýtal 

či sú dotazy  k návrhu. Dotazy neboli. Starosta  dal hlasovať. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 128/VIII/2019  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

20. septembra 2019 

K bodu č. 13 –  Informácia  starostu obce o poskytnutí dotácie  na základe uznesenia 

vlády SR na vybudovanie mládežníckeho fitness parku na Garážovej ulici. 

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

zriadení v z. n. p.  schvaľuje vybudovanie  časti stavby mládežníckeho fitness parku na 

Garážovej ulici  vo vlastnej réžii  obce.  – v štádiu plnenia , základy  pre  ping- pongové stoly 

 



Vyhodnotenie 

 ponuky o odkúpenie ornej pôdy za účelom realizácie výstavby nájomných bytov  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník na svojom VIII. zasadnutí dňa 20. septembra 2019 

prijalo nasledovné uznesenie:  

K bodu č. 12 – Realizácia zámeru Programu rozvoja bývania obce Sirník  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje vykúp pozemkov uvedených v návrhu a odporúča starostovi 

obce Sirník osloviť vlastníkov pozemkov v predmetnej lokalite plánovanej výstavby 

nájomných bytov s navrhovanou cenou 5000 EUR/ha . 

Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar, 

Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay   
 

Na základe vyššie uvedeného uznesenia bola vlastníkom parciel v jednotlivých lokalitách 

zaslaná doporučenou poštovou zásielkou dňa 03.10.2019 ponuka na odkúpenie pozemkov – 

ornej pôdy odporučených obecným zastupiteľstvom. Dátum prevzatia listových zásielok ja 

vyznačený na vrátených jednotlivých doručenkách. Lehota na odpoveď bola stanovená do 30. 

novembra 2019.  

Na základe doručených odpovedí bol zistený nasledovný stav:  

 

Lokalita č. 1 pozemky pri Základnej škole v Sirníku 

 

Počet oslovených vlastníkov okrem SPF  : 5 

Počet vlastníkov, ktorí doručili odpoveď  : 3 

Počet vlastníkov súhlasiacich s predajom  : 2* 

Počet vlastníkov nesúhlasiacich s predajom  : 0 

Počet vlastníkov, ktorí nedoručili odpoveď  : 2 

 

Poznámky:  

* -jeden z vlastníkov požaduje zámenu za dvojnásobok výmery svojich pozemkov tak, ako sú 

uvedené v odpovedi  

Jeden zo spoluvlastníkov je SPF.  

 

Lokalita č. 2 pozemky smerom na Obec Hraň, ľavá strana  

 

Počet oslovených vlastníkov  okrem SPF : 24 

Počet vlastníkov, ktorí doručili odpoveď : 12 

Počet vlastníkov súhlasiacich s predajom : 9* 

Počet vlastníkov nesúhlasiacich s predajom : 4 

Počet vlastníkov, ktorí nedoručili odpoveď : 12 

 

Poznámky :  

* -jeden z vlastníkov je ochotný pristúpiť na zámenu pozemkov za dvojnásobok svojej 

výmery.  

*- dvaja z vlastníkov navrhujú možnosť zámeny za ornú pôdu  

 

V Sirníku, dňa 03.12.2019  

 

Prílohy: Listy vlastníctva, ponuka o odkúpenie ornej pôdy, návratky - odpovede, mapové 

podklady  

 

Vypracoval : Viktor Kalán , starosta obce  



OBEC KOLÍŇANY, Nám.L.A.Aranya č.528, 95178 Kolíňany 
OBEC JELENEC, Hlavná 126, 95173 Jelenec 

 

 Milá kolegyňa, vážený kolega, 

streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a 

tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec 

zasiahla do života  32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb  vo veku od 15 do 70 rokov. 

Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár.  

Táto tragédia sa dotkla bezprostredne každého z nás. Boli tam naši priatelia, deti našich 

kolegov, ako aj susedia či známy.  

Obce Kolíňany a Jelenec  sa preto rozhodli zrealizovať  spoločnú verejnú zbierku, do ktorej, 

základe dobrovoľnosti môžu prispieť spoločnosti, združenia, mestá, obce, spolky, nadácie, rôzne 

organizácie ako aj súkromné osoby. Takto získané finančné príspevky budú použité na zmiernenie 

neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou nehodou. 

Vieme, že nič nedokáže zmierniť ich žiaľ a nevráti im domov ich milované deti, rodičov, 

starých rodičov, priateľov. Ich návrat  do normálneho života po tak tragickej udalosti je však veľmi 

ťažký a finančne náročný. Napr. manželský pár, ktorý zahynul v autobuse po sebe zanechal dve 

maloleté deti. Preto Vás, aj v ich mene, prosíme o podanie pomocnej ruky.  

Obce na účel zbierky zriadili transparentný účet v Prima banke s číslom SK62 5600 0000 0008 

0192 9012 

 V prípade, že k prevodu finančného prostriedku potrebujete  darovaciu zmluvu, prosíme Vás 

o spätnú informáciu na adresu Obecného úradu v Kolíňanoch, resp.na email: info@kolinany.eu. 

Okrem finančného daru je možné prispieť aj vecným darom, ktorý navrhujeme odkonzultovať s 

koordinátormi tejto dobrovoľnej zbierky. 

 Za Váš prejav spolupatričnosti, za Vašu podporu, podanú pomocnú ruku a nezištnosť Vám 

vopred ďakujeme.  

   

Ivan Varga                                                                                                    Ing. Róbert Balkó 

Starosta obce Jelenec                                                                        Starosta obce Kolíňany                                                                                                    

0910/ 669 755                                                                                                   0905/445 563 



Spolu s vami meníme 
detské sny na skutočnosť

Podpora Vás všetkých už 
dlhodobo pomáha malému 
Markovi. Tento rok sa preňho 
dokonca vyzbierali peniažky 
na to, aby mohol absolvovať 
delfínoterapiu v Rumunsku. 
Prečítajte si, aký pokrok vďaka 
Vám Marko dosiahol, v liste 
od jeho mamky. 

Každý máme sny a túžby, či už väčšie alebo 
menšie. Jedno si však želáme všetci - aby tí, 
ktorých ľúbime, boli zdraví a v poriadku. Ak sa 
spoja sily a vytvorí sa reťazec pomoci, ochoty a 
porozumenia, zažne sa iskra v hnacom motore 
a my veríme, že sa znova pohneme ďalej.

Aj tento rok sme urobili krok vpred. Na pre-
lome augusta a septembra Marko absolvoval 
delfínoterapiu v Konstance v Rumunsku. Dva 
týždne s úžasným tvorom, akým je delfín. 
Stretnutie je nezabudnuteľné pre Marka aj pre 
nás, jeho rodičov.

Marko sa každý deň tešil na polhodinové rande 
s Čančan v 19 °C vode. V 2. týždni sa Marko del-
fínovi revanšoval muzikoterapiou – začal mu 
spievať. Jeho náklonnosť bola taká veľká, že sa 
ho snažil sem-tam objať. O pár čísel väčší cica-
vec to zvládal výborne. Medzi Markom a delfí-
nom sa vytvoril hlboký vzťah. O to dojemnejšie 
bolo lúčenie na konci, doslova až po posledné 
zamávanie. 

Ako terapia 
pomohla Markovi? 

Posunul sa po mentálnej stránke. Výrazne. 
Ľahšie sa mu číta, pri zlepšenej sústredenosti 
krajšie píše. Začína sa výraznejšie prejavovať 
aj ľudsky, presadzuje si svoje túžby, myšlienky, 
argumentuje.

Po fyzickej stránke došlo k zlepšeniu v ľavej 
ruke, ktorú chcel otvárať. Absolvovanie terapií 
v kombinácii s morskou vodou, nutnosťou udr-
žania sa vo vode a hladkania delfína prispelo k 
uvoľneniu postihnutých častí tela. 

Pre nás je úžasná ešte jedna vec.  Roky boju-
jeme s kožným problémom. Presne 6 rokov. 
Kožné, imunológia, mastičky. Napriek veľkej 
snahe lekárov sa kožné problémy stále vracali, 
ale na inom mieste na jeho telíčku. Popri iných 
Markových rehabilitáciách sme nemali pro-
striedky na to, aby sme ho vzali k moru. Vďaka 
delfínoterapii sme dostali aj to, čo sme neča-
kali. K moru sme sa dostali na 2 až 3 hodiny 
denne a Markova pokožka je čistá a my veríme, 
že takou aj ostane.  

Ďakujem Vám všetkým, ktorí prispeli na Mar-
kov pobyt. Ďakujeme za obetavú prácu „Pie-
rottakom“, ktorí si vybrali cestu pomáhať ľu-
ďom k naplneniu ich túžob. Ďakujem tým, ktorí 
veria, že pomoc, láska a povzbudenie stále do-
kážu aj nemožné.

Keď sa podarí aj to, 
čo nečakáte... 
Markova delfínoterapia

PRÍBEH











 

 

Návrh 

UZNESENIA 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17. decembra 2019 

 

 

Uznesenie OZ č. ..../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17. 

decembra  2019 

K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v  z. n. p. volí návrhovú komisiu v zložení, predseda Mgr. Branislav Maďar, 

členovia: Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková a overovateľov zápisnice Ján Levkiv a Bc.  

Monika Hangyáková.  

 

Výsledok hlasovania: za,   proti,   zdržali sa   
 

V Sirníku dňa  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. ......./XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17. 

decembra  2019 

K bodu č. 3 -Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.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. ......./XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17. 

decembra  2019 

K bodu č. 4 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

a prognózy na roky 2021 – 2022 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák 

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

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

na rok 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022 bez pripomienok 

 

V Sirníku dňa  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. ........../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 5 – Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a návrhu prognózy 

rozpočtu na r. 2021 – 2022 - predkladá starosta obce a referentka  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje rozpočet obce na rok 2020 a návrh prognózy rozpočtu na r. 2021 

– 2022 bez pripomienok.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 



Uznesenie OZ č. ........./XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 6 – Plán kontrolnej činnosti na rok 2020 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. 

Feďák 

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

zriadení v z. n. p.  berie na vedomie  Plán kontrolnej činnosti na rok 2020, predkladaný  

hlavným  kontrolórom  obce  Ing. F. Feďákom bez pripomienok 

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. ........./XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 3 - predkladá starosta obce a referentka  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3   bez pripomienok.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

K bodu č. 8 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: paušálna cestovná náhrada pre žiakov 

navštevujúcich ZŠ v Sirníku z iných obcí, informácie starostu o: vypracovaní projektovej 

dokumentácie s názvom „Výstavba chodníka na ulici Hlavnej“, „Úprava komunikácie na 

ulici Cintorínskej“, verejné obstarávanie na projekt Mládežnícky fitness areál, plán 

zasadnutí OZ na rok 2020, doplnenie žiadosti na základe výzvy na Zberný dvor, 

spracovanie žiadosti na Environmentálny fond – „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“, 

výpočet úroku z omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadu na skládke v obci 

Sirník, spracovanie žiadosti na zapojenie sa do pokračujúceho projektu „Podpora 

a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“, zamietnutie sťažnosti proti uzneseniu 

o zamietnutí zastavenia exekúcie vo veci vymáhania pohľadávky voči Združeniu obcí pre 

separovaný zber Zemplín n. o.  

 

Uznesenie OZ č. ......../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 8 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: paušálna cestovná náhrada pre žiakov 

navštevujúcich ZŠ v Sirníku z iných obcí, 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje paušálnu cestovnú náhradu pre žiakov navštevujúcich ZŠ 

v Sirníku z iných obcí. A. Džupponovi vo výške 120,- €,  M. Siničkovej – 120,- €, N. 

Kanócovi - 30,- €, - na  školský rok 2019/2020  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. ......../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 7 - Informácie starostu o: vypracovaní projektovej dokumentácie s názvom 

„Výstavba chodníka na ulici Hlavnej“, „Úprava komunikácie na ulici Cintorínskej“, 



verejné obstarávanie na projekt Mládežnícky fitness areál, plán zasadnutí OZ na rok 2020, 

doplnenie žiadosti na základe výzvy na Zberný dvor, spracovanie žiadosti na 

Environmentálny fond – „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“, výpočet úroku z 

omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadu na skládke v obci Sirník, 

spracovanie žiadosti na zapojenie sa do pokračujúceho projektu „Podpora a zvyšovanie 

kvality terénnej sociálnej práce“, zamietnutie sťažnosti proti uzneseniu o zamietnutí 

zastavenia exekúcie vo veci vymáhania pohľadávky voči Združeniu obcí pre separovaný 

zber Zemplín n. o. 

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

v z. n. p. berie na vedomie informácie starostu o:  

- vypracovaní projektovej dokumentácie k projektom s názvom „Výstavba chodníka na ulici 

Hlavnej“ a „Úprava komunikácie na ulici Cintorínskej“, 

- verejnom obstarávaní na projekt Mládežnícky fitness areál, 

- pláne zasadnutí OZ na rok 2020,  

- doplnení žiadosti na základe výzvy na Zberný dvor, 

- spracovaní žiadosti na Environmentálny fond – „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“, 

- výpočte úroku z omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadu na skládke v obci 

Sirník,  

- spracovaní žiadosti na zapojenie sa do pokračujúceho projektu „Podpora a zvyšovanie kvality 

terénnej sociálnej práce“, 

- zamietnutí sťažnosti povinného proti uzneseniu o zamietnutí zastavenia exekúcie vo veci 

vymáhania pohľadávky voči Združeniu obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.  

 

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. ......../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí 

Kolíňany a Jelenec, výzvy ZMOS 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok  pre  

- Jednotu dôchodcov na Slovensku, OR v Trebišove  na aktivity  organizácie v sume 50,--€ 

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. ........../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí 

Kolíňany a Jelenec, výzvy ZMOS 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok  pre  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. ........../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 



K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí 

Kolíňany a Jelenec, výzvy ZMOS 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok  pre  

- Obce Kolíňany a Jelenec, zmiernenie  zložitej  životnej situácie ľudí postihnutých 

tragickou udalosťou dňa 13. novembra 2019 v súvislosti  s nehodou   nákladného auta  

a autobusu  pravidelnej  linky  Nitra  - Koliňany  - Jelenec   cestou verejnej  zbierky   

žiadateľov prostredníctvom transparentného účtu v sume  100,--€  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie OZ č. ........./XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí 

Kolíňany a Jelenec, výzvy ZMOS 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok  pre  

- Pierott n. o.  v Prešove,  na  zaplatenie  Markovej  nadštandardnej liečby  v sume 50,--€  

 

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. ......../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí 

Kolíňany a Jelenec, výzvy ZMOS 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok  pre  

-  zmiernenie  zložitej  životnej situácie ľudí postihnutých tragickou  udalosťou na 

prešovskom  sídlisku  v súvislosti  s výbuchom plynu  v bytovke  cestou verejnej  zbierky 

organizovanej ZMOS prostredníctvom transparentného účtu v sume  50,--€  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. .........../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 10 - Informácia o vyhodnotení ponuky o odkúpenie ornej pôdy za účelom 

realizácie výstavby nájomných bytov 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  spracovanie  kúpno - predajnej zmluvy   o odkúpenie ornej pôdy 

za účelom realizácie výstavby nájomných bytov od vlastníkov  ktorý  vyslovili súhlas 

s predajom.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti zdržali sa  



V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. ........../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: paušálna cestovná náhrada pre 

žiakov navštevujúcich ZŠ v Sirníku z iných obcí, 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie správu nezávislého audítora o hospodárení za rok 2018 

 

V Sirníku dňa  

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. .........../XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

17. decembra  2019 

K bodu č. 12 - Rozprava 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie  odznelé  diskusné príspevky.   

 

 

 


