
Z á p i s n i c a  
z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 07. mája 2020 

 

Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal zasadnutie Obecného 

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

Pozvánka) 

 

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

(príloha č. 2 Prezenčná listina).  

 

Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie  
Starosta obce ako predsedajúci určil za zapisovateľa Kláru Krajníkovú, referentku OcÚ 

v Sirníku.  

Starosta preložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov. Starosta sa opýtal, či 

má niekto z poslancov iný návrh, keďže poslanec A. Kačo sa ospravedlnil pre PN zo 

zasadnutia, poslanci navrhli Mgr. M. Zelvaya za overovateľa. Iný návrh nebol, starosta dal 

hlasovať o zložení návrhovej komisie. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 147/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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. V. Nagyová, členovia: 

Ján Levkiv, Jana Volčková. Za overovateľov starosta určil : Bc. M. Hangyákovú a Mgr. M. 

Zelvaya. 

 

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia  

Starosta do pozornosti venoval prítomným, že program zasadnutia OZ bol zverejnený 

spôsobom v mieste obvyklým. Pripomienky k návrhu neboli doručené. Starosta ako 

predsedajúci dal hlasovať o navrhnutom programe.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 148/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia  

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 Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Hlavný kontrolór navrhol zámenu bodu č. 6 programu s bodom č. 11, starosta navrhol do bodu 

č.13 zaradiť dve žiadosti a prerokovanie prenájmu pozemkov vo vlastníctve Obce v k. ú. Sirník 

a Kucany (príloha č. 3, 4,5,6 ). 

Starosta dal hlasovať o návrhoch.  



Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 149/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje navrhované zmeny programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

  

 

Bod č. 4. – Vyhodnotenie uznesení z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Vyhodnotenie uznesení bol poslancom zaslaný. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli 

(príloha č. 7 ). 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 150/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

Bod č. 4 - Vyhodnotenie uznesení z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie vyhodnotenie uznesení z IX. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

 

Bod č. 5 - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 na území obce  
Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli (príloha č. 8 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 151/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

Bod č. 5 - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 na území obce  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., berie na vedomie informáciu starostu obce v súvislosti s ochorením 

COVID-19 na území obce bez pripomienok.  

 

Bod č. 11. - Prerokovanie prijatia preklenovacieho krátkodobého úveru  

V mesiaci 03/2020 sa začala realizácia stavby s názvom Obecná komunitná budova v obci 

Sirník.  

Rozpočet stavby je cca 130000,-- € na uvedený objem navrhujem čerpať krátkodobý 

preklenovací úver, aby sme mohli stavbu prefinancovať. Po kontrole z PPA nám finančné 

prostriedky budú vrátené a následne ich obec splatí banke – odôvodnil starosta prijatie úveru. 

K uvedenému bodu vyslovil svoj názor poslanec Mgr. M. Zelvay, okrem iného navrhol 

upraviť znenie uznesenia tak, ako je to nižšie uvedené.  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 152/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje prijatie a podpísanie preklenovacieho krátkodobého úveru 

starostom vo výške 130.000.- eur (slovom: „Jednostotridsaťtisíc“ eur) na úhradu výdavkov 



spojených s realizáciou projektu s názvom Obecná komunitná budova s tým, aby sa oslovili 

minimálne 2 banky a vybrať tú, ktorá poskytne najvhodnejšie podmienky financovania.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.1 a 2  

Rozpočet obce bude ovplyvňovať niekoľko faktorov, najmä výška podielových daní 

v kontexte pandémie, výkon exekúcie voči Združeniu Zemplín n. o. Vývoj situácie je 

nepredvídateľný, avšak ZMOS rokuje s vládou o kompenzáciách. Predpokladám, že príjmy za 

poplatky za uloženie odpadu na skládke TKO budú podporným pilierom rozpočtu, nakoľko aj 

mesto Michalovce vyváža komunálny odpad na skládku TKO v našom k. ú.  

Z exekučného konania sme obdŕžali financie, ktoré už spolu s ušetrenými postačia na 

realizáciu stavby chodníka - tieto okolnosti sú dôvodom na prijatie rozpočtových opatrení, 

uviedol starosta. Materiály boli poslancom zaslané. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky 

neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 9 a 10 ) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 153/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

Bod č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.1  

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

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

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Materiály boli poslancom zaslané. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. starosta dal 

hlasovať 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 154/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

Bod č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.2  

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.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 



Bod č. 7 - Prerokovanie kúpy pozemku pri Zbernom dvore  

Starosta informoval poslancov, že pri porealizačnom zameraní stavby na základe GP sa 

zistilo, že časť predmetnej stavby bola omylom zrealizovaná aj na parcele č. 4/2, z čoho GP 

bola odčlenená nová parcela, a to p. č. 4/5 o výmere 44 m2, ktorá je zastavaná. 

S vlastníkmi sme sa dohodli na cene 500.- € za predmetnú parcelu. Pre ukončenie projektu 

predmetnú parcelu je potrebné majetkovoprávne riešiť v prospech obce, preto navrhujem 

predmetnú zmluvu schváliť. Poslanec Mgr. M. Zelvay sa spýtal starostu, že ako sa mohlo 

vydať stavebné povolenie na cudzom pozemku, prečo nebolo vykonané pred realizačné 

zameranie, prečo je tá cena tak vysoká 11,32 €/ m2, pričom vlastníkom nehnuteľnosti pri 

kúpe pozemkov na plánovanú bytovú výstavbu ponúkame iba 0,50€/m2. Zároveň 

prízvukoval, že poslanci OZ sú v tejto veci dotlačení k múru, nakoľko nemajú inú možnosť 

ako schváliť predmetné odkúpenie nehnuteľnosti. Starosta odôvodnil tým, že sa jedná o druh 

pozemku zastavané plochy a v prípade o kúpy pozemkov na plánovanú bytovú výstavbu 

o druh pozemku orná pôda. Iné otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 11) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 155/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti od predávajúcich 1. Tibor Demes, r. 

Demes, nar. ......................, r. č. ........................., trvale bytom Hlavná ulica č. 148/23, 076 03 

Sirník a 2. Katarína Demesová, r. Šárközyová, nar. ....................., r. č.: ........................., 

trvale bytom Hlavná ulica č. 148/23, 076 03 Sirník, SR, a to druh pozemku – zastavaná 

plocha a nádvorie nachádzajúci sa v k. ú. Sirník, okres Trebišov, parcela registra KN C č. 4/5 

evidovaná na katastrálnej mape o výmere 44 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného 

úradu Trebišov na LV č. 347 v podiele 1/1 vzhľadom k celku pod B1. Kúpna cena 

odpredávanej nehnuteľnosti bola určená vzájomnou dohodou zmluvných strán na sumu 500,-- 

EUR (slovom „Päťsto“ eur), ktorá bude vyplatená pri podpise zmluvy. OZ splnomocňuje 

starostu podpísať kúpnu zmluvu.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 8 - Prerokovanie kúpy pozemkov pod plánovanú bytovú výstavbu  
Starosta informoval prítomných, že bolo prijaté Uznesenie OZ č. 142/XII/2019 zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Sirník dňa 17. decembra 2019 nasledovného znenia :  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje spracovanie kúpnopredajnej zmluvy o odkúpenie ornej pôdy za 

účelom realizácie výstavby nájomných bytov od vlastníkov, ktorí vyslovili súhlas s predajom.  

Celková výmera podľa pripraveného návrhu kúpnej zmluvy je 13246,07m2 a kúpna cena 

podľa návrhu kúpnej zmluvy je spolu 6623,04€. Ide o naplnenie tohto uznesenia – zdôraznil 

na záver starosta.  

Nedalo mi, aby som nehľadal možnosti ďalších lokalít na výstavbu nájomných bytov. Listom 

zo dňa 11.02.2020 č. spisu 100/2020 som oslovil vlastníka pozemku R. Domonkoša, ktorý mi 

telefonicky oznámil, že nemá záujem predať pozemok. Hľadal som ďalej a listom zo dňa 

28.02.2020 č. spisu 100/2020 som oslovil ďalších vlastníkov, kde by sa dala realizovať 

výstavba nájomných bytov. To znamená, že sa nám nedarí získať ucelený pozemok na 



výstavbu v lokalite, kde by bolo najvhodnejšie realizovať bytovú výstavbu - povedal na záver 

svojho vystúpenia starosta. (príloha č. 12 ) 

 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 156/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie informáciu starostu o hľadaní vhodných lokalít na výstavbu 

nájomných bytov bez pripomienok.  

 

Poslanec Mgr. M. Zelvay mal nasledovné výhrady :  

1.) navrhol zmenu zmluvy v Čl. IV tak, aby kúpna cena bola vyplatená pri podpise zmluvy  

2.) Nezrovnalosť medzi návrhom Zmluvy a evidenciou Katastra nehnuteľnosti v časti 2.12 

(LV 140 ) a 2.13(LV 142 ) návrhu Zmluvy  

3.) Upozornil prítomných, že starosta obce ide predávať svoje nehnuteľnosti teda obchodovať 

s obcou čo je protizákonné, neakceptovateľné.  

4 ) Starosta odpovedal, že veci prešetrí a dá do súladu. Jemu sa nezdá, žeby obchodoval 

s obcou, nakoľko predáva svoje nehnuteľnosti za rovnakých podmienok, ako ostatné zmluvné 

strany. Vypýta si názor právneho zástupcu obce. Nezávisle od názoru právneho zástupcu ak si 

poslanci myslia, že ide o obchodovanie starostu s obcou, bude starosta považovať ich názor za 

smerodajný, keďže poslanci OZ rozhodujú o kúpe nehnuteľností. 

Poslankyňa Bc. M. Hangyáková sa vyjadrila, že je zbytočné vykupovať pozemky po častiach, 

keďže  to nevyrieši bytovú výstavbu, nakoľko sa nejedná o ucelený pozemok a uvedená 

plocha nie je postačujúca k výstavbe bytov.  

Starosta odpovedal, že ide o naplnenie uznesenia OZ z 12/2019. Kúpa pozemku pre obec je 

trvalá investícia, neskôr sa dá vymeniť, sceliť atď. On hľadí do vzdialenej budúcnosti a vidí 

v danej oblastí perspektívu rozvoja obce.  

Poslankyňa Mgr. V. Nagyová navrhla odročiť tento bod.  

Nakoniec poslanci navrhli hlasovať o návrhu poslankyne Mgr. V. Nagyovej o odročení tohto 

bodu do najbližšieho zasadnutia. Starosta dal hlasovať.  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 157/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje odročenie bodu č. 8 do najbližšieho zasadnutia OZ.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

Bod č. 9 - Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirník  

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli (príloha č. 

13) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 158/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 



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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 

2019 bez pripomienok.  

 

 

Bod č. 10 - Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku obce za 

rok 2019 – predkladá Mgr. B. Maďar, predseda komisie  
Pre neprítomnosť predsedu komisie tento bod sa neprerokoval.  

 

Bod č. 12 - Prerokovanie výsledku výberového konania na výstavbu chodníka na ulici 

Hlavnej 

V súlade so schváleným rozpočtom obce sa začal proces verejného obstarávania (VO) na 

stavbu s názvom „Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník“. Dňa 03.03.2020 bola zaslaná 

objednávka na vykonanie VO na stavbu s názvom „Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník“, 

pre spoločnosť INITED s.r.o. Michalovce. Na základe pokynov oprávnenej osoby na VO, 

rozpočet stavby bol aktualizovaný, nakoľko nemôže byť starší ako 6 mesiacov. Cena 

vysúťažená vo VO 131 832.- € je prijateľná pre obec. Starosta obce oznámil, že prostriedky 

na realizáciu tohto projektu sú zahrnuté v rozpočte. Navrhol, aby o podpísaní zmluvy o dielo 

s úspešným uchádzačom rozhodlo OZ. (príloha č. 14) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 159/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

Bod č. 12 – Prerokovanie výsledku výberového konania na výstavbu chodníka na ulici 

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie informáciu starostu o ukončení verejného obstarávania 

na stavbu s názvom Rekonštrukcia chodníkov na ulici Hlavnej v obci Sirník bez pripomienok.  

 

Poslanci mali k dispozícií materiál s názvom Dokumentácia Verejné obstarávanie. Poslanec 

Mgr. M. Zelvay, konštatoval že nemá vedomosť o spoločnosti INITED s.r.o. Michalovce. 

Táto otázka sa vyjasnila s tým, že spoločnosť má sídlo v Bratislave a ide o nesprávnu 

informáciu starostu. Poslankyňa Bc. M. Hangyáková sa spýtala na možnosť uzatvárania 

dodatkov k predmetnej Zmluve z dôvodu, aby sa dodatkami zabránilo navýšeniu konečnej 

ceny za stavbu.. Starosta odpovedal, že Zmluva nepočíta s uzatvorením Dodatkov. 

Poslankyňa si skutočnosť preverila priamo v texte Zmluvy. Starosta sa opýtal, či sú ďalšie 

otázky. Starosta dal hlasovať o podpísaní zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 160/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

Bod č. 12 - Prerokovanie výsledku výberového konania na výstavbu chodníka na ulici 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje podpísanie Zmluvy o dielo na stavbu s názvom „Rekonštrukcia 

chodníkov v obci Sirník“ starostom obce.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 



 

Bod č. 13 Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti - Arcidiecézna charita Košice, Niké, 

Pierot n. o., stanovenie predajnej ceny za betónové kocky, informácia starostu o: zmluva s MMR 

s.r.o., zmluva s UPSVaR, projekt TSP, vyhodnotenie fašiangovej zábavy, projekt Cyklotrasa, 

projekt Zberný dvor pri MŠ, vyhotovenie piktogramov v odpadovom hospodárstve, vymáhanie 

nedoplatkov, ponuka investičného úveru od VÚB banky, exekúcia voči Združeniu Zemplín n. o., 

podanie oznámenie na PZ ohľadom nezákonného nakladania s odpadom  

 

Bod č. 13 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: Žiadosti:  

- Arcidiecézna charita KE – žiadosť ste obdŕžali, jedná sa o spolufinancovanie sociálnej 

služby v Dennom stacionári Vojčice pre prijímateľa Kamila Kačová, Sirník, Nový rad 16/12. 

Menovaná je obyvateľkou obce, je zdravotne postihnutá s V. stupňom odkázanosti. 

Z uvedeného dôvodu navrhujem žiadosti vyhovieť. (príloha č. 15) 

 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 161/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje spolufinancovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vojčice 

pre prijímateľa Kamila Kačová, Nový rad 16/12, Sirník v sume 30.- € mesačne, spolu 360.-€ za 

rok.  

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 13 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  
- Niké - text žiadosti ste obdŕžali, jedná sa o žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním 

kurzových stávok v prevádzke RS Bar, Hlavná 155/31, Sirník. Prevádzka hazardných hier je 

citlivou záležitosťou, napriek tomu navrhujem schválenie žiadosti. (príloha č. 16 ) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 162/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke RS Bar, Hlavná 

155/31, Sirník. 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 13 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  
- Pierot n.o, - text žiadosti ste obdŕžali, jedná sa o finančnú podporu chlapčeka Marka, 

uvedenej osobe sme už v roku 2019 prispeli sumou 50.- €. (príloha č. 17) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  



Uznesenie OZ č. 163/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., neschvaľuje.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Bod č. 13 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  
- stanovenie predajnej ceny betónových kociek v rozmere 50x50x10cm - rigol na ulici 

Hlavnej je zhotovený z betónových kociek. Pri výstavbe chodníka sa stanú prebytočnými. 

Predpokladám, že obyvatelia prejavia záujem o tieto kocky, preto navrhujem ich predaj 

a stanovenie ceny. Predajnú cenu navrhujem 2.- € /ks. Kúpu si môžu nárokovať iba občania 

s trvalým pobytom v obci Sirník. 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 164/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje predaj prebytočných betónových kociek v rozmere 50x50x10cm 

ktoré vzniknú pri výstavbe chodníka na ulici Hlavnej za cenu 2.- € /ks. Kúpu si môžu nárokovať 

iba občania s trvalým pobytom v obci Sirník. 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 13 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  
Starosta opakovane informoval prítomných o neúspešnom projekte Cyklotrasa v obci Sirník. 

Navrhol tento projekt rozšíriť o stavebný objekt prístupová komunikácia, aby projekt bol 

kompletný a bol komfortný prístup k jednotlivým stanovištiam. Tento stavebný objekt pôvodne 

mal byť v projekte, avšak stanovené limity neumožnili jeho naplánovanie. Predpokladá, že 

náklady budú predstavovať cca 300 – 500 €. Otázky neboli. Starosta dal hlasovať o návrhu.  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 165/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., neschvaľuje doplnenie projektu Cyklotrasa v obci Sirník o stavebný objekt 

Prístupová komunikácia.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 



         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Bod č. 13 – Vypísanie výberového konania na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce  
Starosta na základe predložených údajov, ktoré boli poslancom OZ zaslané, navrhol OZ 

vypísanie výberového konania na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce. (príloha č. 18,19) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 166/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje kritéria výberového konania a vypísanie výberového konania na 

prenájom pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Kucany.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

V Sirníku dňa 07.05.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 167/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje kritéria výberového konania a vypísanie výberového konania na 

prenájom pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv   
 

Bod č. 13 – žiadosť Anna Petrašová – nádej pre Moniku  

Starosta predložil emailovú správu zo dňa 6. mája v ktorej pisateľka prosí o pomoc pre 

maloletú Moniku ktorej diagnostikovali spinálnu svalovú atrofiu. Starosta navrhol schváliť 

50,-€. O svojom návrhu dal hlasovať. (príloha č. 20) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 168/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. 

mája 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje pomoc pre maloletú Moniku ktorej diagnostikovali spinálnu 

svalovú atrofiu finančnú pomoc vo výške 50.- €. 

 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv    
 

 V Sirníku dňa 07.05.2020  

 



         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 13 - Informácia starostu o:  

- zmluva so spoločnosťou Maroš Lesičko MMPR, s.r.o., - jedná sa o zber šatstva, táto 

povinnosť vyplýva pre obec zo zákona o odpadoch, zberná nádoba je umiestnená vedľa MF 

ihriska.  

 

- Zberný dvor v obcí Sirník - projekt bol neúspešný  

 

- zmluva s ÚPSVaR v TV - v rámci úspešného projektu § 50j od 01. 03. 2020 zamestnávame 

dvoch občanov obce na 9 mesiacov (Ľ. Šenki, P. Formel), spoluúčasť obce predstavuje 20%  

 

- projekt TSP - naša žiadosť o zapojenie sa do NP TSP II. bola schválená, čo znamená, že 

pokračujeme v projekte, takto sa zachovali dve pracovné miesta pre našich obyvateľov (JUDr. F. 

Galuško, E. Petrová) na dobu neurčitú. 

 

- vyhodnotenie fašiangovej zábavy – ekonomické vyhodnotenie ste obdŕžali. Podľa ohlasov 

účastníkov bola to veľmi dobrá zábava na vysokej úrovni.  

 

- vyhotovenie piktogramov pre odpadové hospodárstvo – dali sme objednávku na 

vyhotovenie informačných tabúľ a nálepiek. Po ich obdŕžaní boli vyhotovené konštrukcie. Je 

potrebné ich následne umiestniť na vytipovaných miestach.  

 

- vymáhanie nedoplatkov - vymáhaním pohľadávok som poveril advokáta Dr. D. Szaba  

 

- ponuka investičného úveru VÚB banky - VÚB banka a. s. ponúka obci investičný úver vo 

výške 228 000 € s 1% úrokom s splatnosťou 10 rokov. Mesačná splátka by činila 1997,40 €, 

pre ilustráciu Vám uvediem, že rozpočet na výstavbu chodníka z 10/2018 bol vo výške 

178 000 €, po aktualizácii z 03/2020 je to už 214 000 €, čo predstavuje nárast cien o cca 

36 000 €, z tohto hľadiska je prijatie úveru na realizáciu zámerov obce výhodné. (príloha č. 

21) 

- exekúcia voči Združeniu obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. - exekučný súd v BB ešte 

nerozhodol o podaní Združenia a vyjadrení obce. Do dnešného dňa vymožená suma predstavuje 

78 073,86 €.  

 

- podanie oznámenia na OO PZ ohľadom nezákonného nakladania s odpadom - pracovníci 

MOPS v rámci svojej činnosti zistili niekoľko porušovateľov zákona o odpadoch, ktoré boli 

nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Výsledky šetrenia nám zatiaľ neboli oznámené.  

 

- Gabriel Petro ml. Sirník, Hlavná 6/11 - o pridelenie dvojizbového nájomného bytu. 

(príloha č. 22) 

  

Uznesenie OZ č. 169/V/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 07. mája 

2020 

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie vyššie uvedené informácie starostu obce bez 

pripomienok.  

 

 Bod č. 14 - Rozprava  

Starosta otvoril rozpravu.  

O slovo požiadala  

Poslankyňa Bc. M. Hangyáková. Spýtala sa starostu, či obec obdŕžala informatívnu správu 

v tejto súvislosti ohľadne stavby Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka 

odpadov – IV. etapa – Skládka nebezpečných odpadov. Starosta odpovedal, že emailom obec 



obdŕžala tlačovú správu od spoločnosti Remko Sirník s.r.o,, ktorú aj zverejnila na webovej 

stránke obce. Ďalej sa spýtala, či Ing. Čudková osobne navštívila Obecný úrad v Sirníku, načo 

starosta odpovedal áno, bola tu osobne, keď išla na kontrolu na skládku TKO. 

 

Poslankyňa J. Volčková, navrhla OZ schválenie pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci pre 

sirotu Emu Snižikovú, bytom Záhradná ulica č. 147/2. Starosta odpovedal, že podľa jeho 

vedomosti navrhnutý spôsob nie je v súlade so zákonom. Návrh preverí a dá vedieť, ako by sa 

menovanej dalo pomôcť.  

 

Poslanec Mgr. M.Zelvay sa informoval, že kedy bude spustený Zberný dvor. Starosta odpovedal, 

že v krátkom čase, bude o tom informovať občanov cestou miestneho rozhlasu. 

 

Poslanec J .Levkiv sa informoval ohľadom rekonštrukcie ulici Záhradnej. Starosta odpovedal, že 

rozpočet pre rok 2020 s tým nepočíta.  

Odznelé diskusné príspevky OZ zobralo na vedomie.  

 

Bod č. 15 - Návrh na uznesenie  

Návrhy na uznesenia boli naformulované návrhovou komisiou podľa jednotlivých bodov 

rokovania.  

 

Bod č. 16 - Záver  

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie o 19:35 hod. ukončil.  

 

 

Overovatelia: Bc. Monika Hangyáková    ............................................ 

 

  Mgr. M. Zelvay       ............................................. 

 

 

Zapísala  Klára Krajníková    .............................................. 

 

 

 

Prílohy: - podľa textu 


