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

zo dňa 15.júna 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, Mgr. 

Branislav Maďar.  (príloha č. 2 Prezenčná listina). Neprítomní poslanci : Arpád Kačo, 

Ján Levkiv. 

 

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 

Iný návrh nebol, starosta dal hlasovať o zložení návrhovej komisie. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 170/VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 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. Marcel Zelvay, členovia: 

Bc. Monika Hangyáková a Valéria Nagyová  
Za overovateľov starosta určil :   Mgr. Branislava Maďara  a Janu Volčkovu. 

 

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

Mgr. Marcel Zelvay,  Mgr. Branislav Maďar     
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

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. 171/VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 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,  Mgr. Branislav Maďar     
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

         Viktor Kalán, starosta obce 



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

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

(príloha č. 3 ). 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 172/VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15 júna 2020 

Bod č. 4 - Vyhodnotenie uznesení z XII. 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 XII.. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

 

Bod č. 5 - Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu – predkladá hlavný kontrolór Ing. F. 

Feďák 

Materiál bol poslancom zaslaný.  Hlavný kontrolór podal podrobné vysvetlenie  stanoviska  

k návrhu záverečného účtu. (príloha č. 4 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 173 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

Bod č. 5 - Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu – 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 HK k návrhu záverečného účtu. 

 

 

Bod č. 6. - Schválenie záverečného účtu za rok 2019 – predkladá starosta obce  

Materiál bol  zverejnení  v súlade so zákonom  a  poslancom zaslaný uviedol starosta.  

Mgr. M.Zelvay  mal otázku, že prečo nebol vykonaný audit. 

Referentka odpovedala, že z dôvodu Covid 19, bude vykonaný  v súlade so zák. č.431/2002 

Z.z. par.19 odst.3. Ďalšie otázky  neboli. Starosta  dal hlasovať.    (príloha č. 5 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.174 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

Bod č. 6 – Schválenie záverečného účtu za rok 2019 – predkladá starosta obce  

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  

 

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

Mgr. Marcel Zelvay,  Mgr. Branislav Maďar     
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 7 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020 – predkladá hlavný 

kontrolór Ing. F. Feďák 
Materiál bol poslancom zaslaný. Otázky  neboli. Starosta  dal hlasovať.  (príloha č.6) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.175 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

Bod č. 7 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 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., schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020, 

bez pripomienok.   

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

Mgr. Marcel Zelvay,  Mgr. Branislav Maďar     
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 8 –  Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2020 – predkladá referentka 

obce  
Referentka obce p. Klára  Krajníková podrobne  informovala  prítomných  o plnení   príjmov 

a výdavkov za I. štvrťrok 2020. Otázky zo strany  prítomných neboli. (príloha č.7  ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.176 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

Bod č. 8 – Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2020 – referentka obce  

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2020 bez 

pripomienok 

 

Bod č. 9 - Prerokovanie kúpy a zámeny pozemkov pod plánovanú bytovú výstavbu  
Starosta obce  vizuálne  vysvetlil  návrhy  variantov Zámennej zmluvy a kúpnej zmluvy a 

k otázke otvoril  diskusiu. Poslanec Mgr. M. Zelvay  namietal konflikt   záujmov  starostu obce 

nakoľko aj jeho osoba je predávajúcim, uviedol, že to  nie je v súlade so zákonom  o obecnom 

zriadení. Pán poslanec Mgr. Zelvay však konkrétne ustanovenie  zákona na dotaz starostu  

nevedel vymenovať. Obdobného názoru  bola  aj poslankyňa Bc. M. Hangyáková. Starosta 

oboznámil  prítomných s právnym názorom JUDr. Dušana Szabóa, advokáta.  ( príloha č. 8 ) 

Mgr. M. Zelvay  na  právny  názor reagoval tak, že takéto právne názory nie sú smerodajné, 

koľko právnikov toľko názorov. Za relevantné  bude považovať iba rozhodnutie súdu. On ako 

poslanec  nebude  hlasovať za kúpu pozemkov, ktorých vlastníkom je starosta, čo sa týka 

Zámennej zmluvy s tým nemá problém uviedol na koniec jeho vystúpenia. K veci sa vyjadril  aj 

Ing. F. Feďák, hlavný kontrolór obce, ktorý  vyjadril totožný názor ako  advokát JUDr. D. Szabó.  

Poslankyňa   Mgr. V. Nagyová k veci  uviedla, že  bude hlasovať za,  nakoľko je to verejný 

záujem a nevidí  konflikt záujmov, totiž aj starosta predáva za rovnakých podmienok  ako ostatní 

vlastníci. Poslanec Mgr.B.Maďar navrhol hľadať riešenie vo veci odkúpenia všetkých 

ponúkaných pozemkov. Občan P..B.Tusai sa spýtal  poslanca Mgr. M. Zelvaya, že pokiaľ  by 

predával  on pozemky  videl by  v tom konflikt záujmov ? Odpoveď  bola, že  nie.  Navrhol 

starostovi, že  ak skutočne  majú  poslanci záujem o kúpu  pozemkov pod bytovú výstavbu, nech 

svoje pozemky  predá jemu  a on ich predá obci. Starosta  to považoval za  geniálny nápad zo 

strany občana.  Iné  pripomienky  neboli.  Starosta dal hlasovať o návrhu Mgr.B .Maďara 

najsamprv   o Zámennej  zmluve .    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Bod č. 9 - Prerokovanie kúpy a zámeny pozemkov pod plánovanú bytovú výstavbu  

Uznesenie OZ č.177 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje  Zámenu   zmluvu   medzi  účastníkmi ako je to uvedené nižšie.  

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

Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR  

1.2 Miroslav Maďar, rod. Madar, nar. .........., r. č. ................, trvale bytom Hlavná 99/28, 

076 03 Sirník, SR, občan SR 

 



 

II. 

Predmet zmluvy 

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

že je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/1 o výmere 28 m2, jedná 

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

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/2 o výmere 817 m2, 

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

pod B1 

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

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym 

odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 
- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 603 o výmere 1414 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 669 o výmere 1069 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 757 o výmere 522 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1566 o výmere 1248 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1816 o výmere 1270 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2424 o výmere 1244 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2426 o výmere 1327 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

 

2.3 Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ..................., r. č. .........................., trvale bytom 

Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, občan SR osvedčuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. 

ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané  
- na LV č. 94, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 280/1 vo výmere 27 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 94, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 280/2 vo výmere 1013 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 278/1 vo výmere 14 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 278/2 vo výmere 882 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 281/1 vo výmere 31 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 281/3 vo výmere 439 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2. 

 

2.4 Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ...................., r. č. ..........................., trvale bytom 

Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, občan SR osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom 

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

úradu Trebišov, zapísané: 

- na LV č. 299, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 1728 vo výmere 1960 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/2 pod B7, 

-  



- na LV č. 537, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 1726 vo výmere 1987 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 3/54 pod 

B12. 

 

III. 

3.1 Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ....................., r. č. ....................., trvale bytom 

Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, občan SR zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.3 za 

nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce 

Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR a na základe tejto 

zmluvy sa stáva výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/1 o výmere 28 m2, jedná 

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

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/2 o výmere 817 m2, 

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

pod B1 
 

Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ......................., r. č. ..................., trvale bytom Hlavná 

99/28, 076 03 Sirník, občan SR zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.4 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Obce Sirník, IČO: 

00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR a na základe tejto zmluvy sa stáva 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym 

odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 
- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 603 o výmere 1414 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 669 o výmere 1069 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 757 o výmere 522 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1566 o výmere 1248 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1816 o výmere 1270 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2424 o výmere 1244 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2426 o výmere 1327 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

 

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

nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 za nehnuteľnosti uvedené v bode 2.3 tejto zmluvy, ktoré sú vo 

výlučnom vlastníctve Miroslava Maďara, rod. Maďar, nar. ..................., r. č. ......................., 

trvale bytom Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, občan SR a na základe tejto zmluvy sa stáva 

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

Okresného úradu Trebišov, zapísané  
- na LV č. 94, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 280/1 vo výmere 27 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 94, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 280/2 vo výmere 1013 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 278/1 vo výmere 14 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 278/2 vo výmere 882 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 281/1 vo výmere 31 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 



- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 281/3 vo výmere 439 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2. 

 

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

nehnuteľnosti uvedené v bode 2.2 za nehnuteľnosti uvedené v bode 2.4 tejto zmluvy, 

ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Miroslava Maďara, rod. Maďar, nar. 

..................., r. č. ......................., trvale bytom Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, občan SR a na 

základe tejto zmluvy sa stáva podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, 

okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané: 

- na LV č. 299, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 1728 vo výmere 1960 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/2 pod B7, 

na LV č. 537, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 1726 vo výmere 1987 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 3/54 pod B12. 

(príloha č.9  ) 

 

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

Mgr. Marcel Zelvay,  zdržal sa  hlasovania : Mgr. Branislav Maďar     
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 9 - Prerokovanie kúpy a zámeny pozemkov pod plánovanú bytovú výstavbu  
Starosta obdobne  dal hlasovať  o kúpnej zmluve,  v ktorej sú uvedený všetci predávajúci za 

obidve lokality.    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Bod č. 9 - Prerokovanie kúpy a zámeny pozemkov pod plánovanú bytovú výstavbu  

Uznesenie OZ č.178 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje  kúpnu zmluvu  medzi účastníkmi   ako je to uvedené nižšie.  

 

Kupujúci :  

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

Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR  

Predávajúci: 

Meno: Arpád Tušai., rod. Tušai, trvalé bydlisko: Hlavná 143/22, 076 03  Sirník, dátum 

narodenia: ................, rodné číslo: ..................... osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 400 parcela č. 1751/2 vo 

výmere 585 m2, v podiele 1/5 pod B2, jedná sa o parcely registra „E“ evidované na mape 

určeného operátu.  

Meno: Gejza Tušai, rod. Tušai, trvalé bydlisko: Hlavná 135/47, 076 03  Sirník, dátum 

narodenia: .................., rodné číslo: .................. osvedčuje, že  je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 400 parcela č. 1751/2 vo 

výmere 585 m2, v podiele 1/5 pod B1, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

Meno: Priska Vengrinová, rod. Tušaiová, trvalé bydlisko: Garážová 50/14, 076 03 Sirník,  

dátum narodenia: ................., rodné číslo: ..................... osvedčuje, že  je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 400 

parcela č. 1751/2 vo výmere 585 m2, v podiele 1/5 pod B5, jedná sa o parcelu registra „E“ 

evidovanú na mape určeného operátu.  

Meno: Tibor Tušai, rod. Tušai, trvalé bydlisko: Hlavná 97/24, 076 03 Sirník,  dátum 

narodenia: ..............., rodné číslo: ............... osvedčuje, že  je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 400 parcela č. 1751/2 vo 



výmere 585 m2, v podiele 1/5 pod B3, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

Meno: Helena Tarbajová, rod. Sineriová, trvalé bydlisko: Hlavná 116/66, 076 03 Sirník,  

dátum narodenia: ................, rodné číslo: ................ osvedčuje, že  je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 345 

parcela č. 1741/2 vo výmere 1293 m2, v podiele 1/4 pod B6, jedná sa o parcelu registra „E“ 

evidovanú na mape určeného operátu.  

Meno: Viktor Kalán, rod. Kalán, trvalé bydlisko: Hlavná 114/62, 076 03 Sirník,  dátum 

narodenia .............., rodné číslo: ................... osvedčuje, že  je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľností: 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 95 parcela č. 279/1 vo výmere 

13 m2, v podiele 3/4 pod B4, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu, 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 95 parcela č. 279/2 vo výmere 

965 m2, v podiele 3/4 pod B4, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 95 parcela č. 281/2 vo výmere 

475 m2, v podiele 3/4 pod B4, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 140 parcela č. 1725/2 vo výmere 

1291 m2, v podiele 1/24 pod B18, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 157 parcela č. 276/1 vo výmere 

17 m2, v podiele 1/12 pod B10, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 157 parcela č. 276/2 vo výmere 

1480 m2, v podiele 1/12 pod B10, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 511 parcela č. 1725/1 vo výmere 

1847 m2, v podiele 1/6 pod B12, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 511 parcela č. 1725/1 vo výmere 

1847 m2, v podiele 1/3 pod B13, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 522 parcela č. 1725/3 vo výmere 

2639 m2, v podiele 25/60 pod B12, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

 

Meno: Vojtech Ješo, rod. Ješo, trvalé bydlisko: Remeselnícka 67/17, 076 03 Sirník,  

dátum narodenia ................, rodné číslo: ............. osvedčuje, že  je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľností: 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 157 parcela č. 276/1 vo výmere 

17 m2, v podiele 9/12 pod B8, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu, 

 



- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 157 parcela č. 276/2 vo výmere 

1480 m2, v podiele 9/12 pod B8, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

 

Meno: Bartolomej Ješo, rod. Ješo, trvalé bydlisko: Cintorínska 96/8, 076 03 Sirník,  dátum 

narodenia .........., rodné číslo: ............... osvedčuje, že  je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľností: 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 157 parcela č. 276/1 vo výmere 

17 m2, v podiele 2/12 pod B7, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu, 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 157 parcela č. 276/2 vo výmere 

1480 m2, v podiele 2/12 pod B7, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu,  

 

 

Meno: Klára Krajníková, rod. Tarbajová, trvalé bydlisko: Hlavná 122/65, 076 03 Sirník,  

dátum narodenia ..............., rodné číslo: ................. osvedčuje, že  je výlučným vlastníkom 

nehnuteľností:  

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 481 parcela č. 275 vo výmere 

1453 m2, v podiele 1/1 pod B5, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu. 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 494 parcela č. 303 vo výmere 

1157 m2, v podiele 1/1 pod B4, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu. 

Klára Krajníková, rod. Tarbajová, trvalé bydlisko: Hlavná 122/65, 076 03 Sirník,  dátum 

narodenia 05. 03. 1963, rodné číslo: 635305/7029 osvedčuje, že  je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľností: 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 368 parcela č. 1750/2 vo výmere 

1269 m2, v podiele 2/12 pod B1, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu, 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 368 parcela č. 1750/2 vo výmere 

1269 m2, v podiele 3/12 pod B12, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu. 

 

Meno: Eva Parajošová, rod. Demeová, trvalé bydlisko: Hlavná 137/43, 076 03 Sirník,  

dátum narodenia ..............., rodné číslo: ................ osvedčuje, že  je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 537 

parcela č. 1726 vo výmere 1987 m2, v podiele 6/54 pod B11, jedná sa o parcelu registra 

„E“ evidovanú na mape určeného operátu. 

 

Meno: Jozef Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Hlavná 110/54, 076 03 Sirník,  dátum 

narodenia .............., rodné číslo: ............... osvedčuje, že  je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľností: 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 299 parcela č. 1728 vo výmere 

1960 m2, v podiele 1/4 pod B4, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu. 

- druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 299 parcela č. 1728 vo výmere 

1960 m2, v podiele 1/4 pod B5, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu. 

 

Meno: Eva Buzová, rod. Kaszonyiová, trvalé bydlisko: Vojany 88, 076 72  Vojany,  

dátum narodenia ............., rodné číslo: ................... osvedčuje, že  je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 140 



parcela č. 1725/2 vo výmere 1291 m2, v podiele 2/12 pod B1, jedná sa o parcelu registra 

„E“ evidovanú na mape určeného operátu. 

 

Meno: Helena Beneiová, rod. Kameňárová, trvalé bydlisko: Remeselnícka 71/22, 076 03 

Sirník,  dátum narodenia ..............., rodné číslo: ................. osvedčuje, že  je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 167 

parcela č. 277 vo výmere 1367 m2, v podiele 3/16 pod B2, v podiele 4/16 pod B5, 

v podiele 3/16 pod B6, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného 

operátu. 

 
Meno: Alžbeta Tomková, rod. Kameňárová, trvalé bydlisko: Húskova 1289/47, Košice-Sídlisko 

KVP, dátum narodenia: ................., rodné číslo: .................... osvedčuje, že  je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 167 parcela 

č. 277 vo výmere 1367 m2, v podiele 3/16 pod B4, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na 

mape určeného operátu. (príloha č. 10 ) 
 

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

Mgr. Branislav Maďar, zdržal sa hlasovania: Mgr. Marcel Zelvay     
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

 

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

rok 2019 – predkladá Mgr. B. Maďar, predseda komisie  
Správu  IK  predložil  predseda komisie.  Starosta  sa spýtal  prítomných či  majú dotaz.  

Keďže  neboli dotazy dal hlasovať. (príloha č. 11) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :   

Uznesenie OZ č.179 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

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

rok 2019 – predkladá Mgr. B. Maďar, predseda komisie  

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie Správu inventarizačnej komisie o vykonaní 

inventarizácie majetku obce za rok 2019 bez pripomienok.  

 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Bod č. 11. - Prerokovanie prijatia preklenovacieho úveru  

Starosta  vysvetli  požiadavku   finančnej inštitúcie, čo sa týka  formulácie   uznesenia. Spýtal 

sa prítomných  či  sú otázky. Otázky  neboli. Starosta  dal hlasovať.    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 180/VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15.júna  2020 

Bod č. 11. - Prerokovanie prijatia preklenovacieho úveru  

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru z VÚB, a.s. na fondy EÚ: 



Účel úveru: financovanie oprávnených nákladov projektu pod názvom: „Obecná komunitná 

budova“ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020, ZMLUVA O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074KE220204 

Výška úveru: 126 381,46 EUR 

Splatnosť úveru: 18 mesiacov (predpoklad do 30.11.2021) 

Zabezpečenie: blankozmenka obce Sirník spolu s Dohodou o vyplňovanom práve 

k blankozmenke 

 

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

Mgr. Marcel Zelvay, Mgr. Branislav Maďar    
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 12 – Vyhodnotenie výsledku výberového konania na prenájom obecných 

pozemkov  

Starosta  odovzdal poslancom na vyhodnotenie  písomnosti  súvisiace  s výberovým konaním 

na prenájom pozemkov v  k.ú Kucany. Poslanci vyhodnotili  predložené ponuky. (príloha 

č.12  ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 181 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

Bod č. 12 – Vyhodnotenie výsledku výberového konania na prenájom obecných 

pozemkov  

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje  komisiou zistený výsledok výberového konania na prenájom 

pozemkov obce v k. ú. Kucany. Splnomocňuje starostu s podpísaním Dohody o nájme 

so spoločnosťou  Podielnické družstvo SKARABEUS – AGRO, 076 75 Veľké Raškovce, 

IČO: 31718493 .  

 

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

Mgr. Marcel Zelvay, Mgr.  Branislav Maďar    
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 12 – Vyhodnotenie výsledku výberového konania na prenájom obecných 

pozemkov  

Starosta  odovzdal poslancom na vyhodnotenie  písomnosti  súvisiace  s výberovým konaním 

na prenájom pozemkov k.ú Sirník. Poslanci vyhodnotili  predložené ponuky . (príloha č. 13 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č.182 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

Bod č. 12 – Vyhodnotenie výsledku výberového konania na prenájom obecných 

pozemkov  

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje  komisiou zistený výsledok výberového konania na pozemky 

obce v k. ú. Sirník. Splnomocňuje starostu s podpísaním Dohody o nájme so spoločnosťou  

Agrocent  s,r,o, ,Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, IČO: 44649657.     

 



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

Mgr. Marcel Zelvay,  zdržal sa hlasovania : Mgr.  Branislav Maďar    

 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 13 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti - Obec Zatín, Domov 

dôchodcov Tereza n. o. Novosad, podpora zotavovacieho zájazdu dôchodcov Hajdunánás, 

informácia starostu: o novej web stránke obce, o nákupe ozvučovacej techniky do Obecnej 

komunitnej budovy, o spustení prevádzky zberného dvora, o predložení žiadosti o poskytnutie 

dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja kód 6407/2020/USMRR 

 

 

Bod č. 13 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti - Obec Zatín: 

- žiadosť - Obec Zatín,  starosta prečítal žiadosť obce  o poskytnutie finančného príspevku 

z dôvodu   požiaru  KD.  Požiadal  o vyjadrenie  poslancov. Poslankyňa Bc. M. Hangyáková   

navrhla  200.- .  Poslanec  Mgr. M. Zelvay navrhol  žiadosť zverejniť  na webovom sídle 

obce. Mgr.  V. Nagyová  má záujem darovať zbierku kníh. Iný  návrh nebol. Starosta dal 

hlasovať o návrhu  Bc Hangyákovej   (príloha č. 14 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 183 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje poskytnutie finančného príspevku cez transparentný účet „Dom 

kultúry Zatín-Zétén-S.O.S. na číslo účtu IBAN: SK92 0900 0000 0051 7025 9173 v sume 

200.-€ 

 

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

Mgr. Marcel Zelvay,  Mgr.  Branislav Maďar     
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Bod č. 13 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti Domov dôchodcov Tereza n. 

o. Novosad. 

Starosta   prečítal žiadosť.   Poznamenal,  že  vďaka  príjmom za uloženie odpadov si  

môžeme  dovoliť pomôcť  seniorom.  Navrhol žiadosť  schváliť.  Starosta dal hlasovať 

o návrhu.   (príloha č. 15 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 184 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

- žiadosť Domov dôchodcov Tereza n. o. Novosad, 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje   príspevok  vo výške 100,- € mesačne pre  p. Helenu Kontrovú,  

trvalé bytom Sirník  Garážová ulica 52/17, ktorá je  umiestnená  v Domove  dôchodcov   

Tereza n..o .   v obci  Novosad.    

 

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

Mgr. Marcel Zelvay,  Mgr.  Branislav Maďar     
 

   



 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Bod č. 13 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  podpora zotavovacieho zájazdu  

dôchodcov Hajdunánás 

 Starosta navrhol podporu už tradičného zotavovacieho  pobytu seniorov z obce Sirník, do 

kúpeľného  mesta Hajdunánás so sumou 87,60 € s DPH na osobu.  Štvordňový  pobyt  bude 

obsahovať   cestovné  náklady  tam a späť, náklady  na ubytovanie ,vstupné na kúpalisko, 

plnú penziu  a všetky iné poplatky.  Predpokladaný  termín zájazdu je 08/2020.  Oprávnené 

osoby: invalidní, predčasní a starobní dôchodcovia obce Sirník. Poznamenal, že vďaka  

príjmom za uloženie odpadov si môžeme  dovoliť pomôcť seniorom nakoľko vieme  ušetriť   

financie  v iných kapitolách výdavkov. Navrhol žiadosť  schváliť. K návrhu sa  nikto 

nevyjadril.    Starosta dal hlasovať o návrhu.    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 185 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

- podpora zotavovacieho zájazdu dôchodcov Hajdunánás 

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

zriadení v z. n. p., neschvaľuje podporu  rekreačného pobytu seniorov z obce Sirník, do 

kúpeľného  mesta Hajdunánás   so  sumou 87,60 € s DPH na osobu.   

 

Výsledok hlasovania: za Mgr. Valéria Nagyová,  zdržali sa hlasovania : Jana Volčková, 

Mgr. Marcel Zelvay, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav  Maďar    
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

Bod č. 13 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: informácia starostu: o novej web 

stránke obce, o nákupe ozvučovacej techniky do Obecnej komunitnej budovy, o spustení 

prevádzky zberného dvora, o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja kód 6407/2020/USMRR 

Starosta podrobne  informoval   prítomných   o nižšie  uvedených veciach.   

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 186 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie bez pripomienok informácie starostu:  

- o novej web stránke obce,  

- o nákupe ozvučovacej techniky do Obecnej komunitnej budovy, 

- o spustení prevádzky zberného dvora,  

- o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja kód 

6407/2020/USMRR 

 

Bod č. 14 Rozprava 

Ako prvý   vystúpil starosta obce  a predložil :  



-  list ORHaZZ  v Trebišove, zo dňa 05.06.2020  -  obec  nemá zriadený   dobrovoľný 

hasičský a záchranný zbor  ( DHZO ) ide o porušenie  § 15 a 33 zákona  č.314/2001 Z.z. 

o ochrane  pred požiarmi . Preto   ORHaZZ  očakáva   informáciu od obce, že ako  sa 

vysporiada s touto otázkou   povedal na záver svojho vystúpenia starosta.  Poslanci    navrhli , 

aby starosta  jednal so susednou obcou Hraň  o zriadení spoločného zboru.  S jednaním 

poverili starostu obce. Starosta  dal hlasovať o návrhu.     (príloha č.16  ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 187 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie  list  ORhaZZ  v Trebišove. Poveruje  starostu obce, aby   

jednal so susednou obcou   o dohode  o zriadení  spoločného  zboru.   

 

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

Mgr. Marcel Zelvay, Mgr. Branislav Maďar    
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

-  Ponuka  na uplatnenie  predkupného práva akcie VVS a.s.  Košice – Obec Čerhov, 

formou verejnej obchodnej súťaže  predala  svoje akcie  vo vodárenskej spoločnosti   1 akciu 

za 19,44 €  ,pričom nominálna hodnota  je  33,19 euro/ ks .  Tieto akcie   ponuka obcí ako 

akcionárovi. Starosta  tento list  aj prečítal.  (príloha č. 17 ) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 188 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

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

zriadení v z. n. p.,  schvaľuje   oznámiť Obci Čerhov , že   nemá záujem  o ponúkané akcie  

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti  a.s.  Košice.   

 

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

Mgr. Marcel Zelvay,  Mgr. Branislav Maďar    
 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

V ďalšej časti  rozpravy  vystúpili :  

-  V. Zelvay,  ktorý kritizoval starostu obce , že skoro  na všetky projekty, ktoré sa realizujú 

dopláca obec 

-  vytkol starostovi, že  nerieši  kanál pozdĺž ich záhrady , sľúbil to už pred 2 rokmi 

-  na cintoríne nevie či tie kamery fungujú, nakoľko tam visí kábel  

- na starom cintoríne je strieborný smrek, kde treba orezať konáre  

- zvážiť, či má zmysel aby budova na miestnom cintoríne ostala. Ak áno, treba ju dať do 

poriadku 

- pri realizácii výstavby chodníka je potrebné odstrániť korene stromov, ktoré tam ostali.  

Zrejme dôjde k poškodeniu oplotenia, treba zvážiť nové oplotenie. 

Starosta sa poďakoval za vystúpenie a prisľúbil, že sa to bude snažiť odstrániť a na otázky  

odpovie.    

 

Bc. Hangyáková,  



-kritizovala starostu obce , že vyvíja psychický nátlak na poslancov, keď vyhlási niečo 

v rozhlase, že on ako starosta bude presviedčať poslancov, aby niečo schválili, o čom ešte ani 

neboli informovaný – pobyt dôchodcov v kúpeľoch Ružbachy. Uviedla príklad aj 

s mesačníkom Régio  ako aj žetóny nad rámec. 

- ďalej mala dotaz  že kedy sa bude upravovať terén pri jazierkach 

- podporila požiadavku Mgr. M. Zelvaya , aby pracovné materiály boli zasielane 3 dni pred 

zasadnutím OZ 

- informovala sa,  aký je záujem zo strany občanov obce o kúpu kociek- cca koľko kusov? 

Starosta  zobral kritiku na vedomie s tým , že  na  otázky  dá  odpoveď.  

 

Uznesenie OZ č. 189 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

15. júna 2020 

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  

 

 

V Sirníku dňa 15.06.2020  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Bod č. 15 - Návrh na uznesenie  

Návrhy na uznesenia boli naformulované návrhovou komisiou podľa jednotlivých bodov 

rokovania.  

 

 

Bod č. 16 - Záver  

Starosta sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie o 20:45 hod. ukončil.  

 

 
 

 

 

Overovatelia:  Mgr. B. Maďar    ............................................ 

 

 

   J. Volčková    .......................................... 

 

 

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

 

 

 

Prílohy: - podľa textu 


