STAROSTA

OBC E

Číslo konania : 451/2016

S I R N Í K
V Sirníku, dňa 20.06.2016

P OZVÁ N KA

Podľa § 13 ods. 4 písmena a/ zákona o obecnom zriadení
z v o l á v am
XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sirník, ktoré sa uskutoční dňa

24. júna 2016 ( piatok ) od 19.30 hod
v kultúrnom dome OcÚ v Sirníku s týmto programom :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo XIV. zasadnutia OZ
4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu – predkladá hlavná kontrolórka M. Kováčová
5. Schválenie záverečného účtu za rok 2015 – predkladá starosta obce
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2016 – predkladá hlavná kontrolórka
obce M. Kováčová
7. Rozpočtové opatrenie č. 1 - predkladá referentka OcÚ K. Krajníková
8. Schválenie VZN č. 5 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
- predkladá starosta obce
9. Výber daní z nehnuteľností za rok 2016 - predkladá referentka OcÚ K. Krajníková
10. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosť K. Mojžišovej, vyloženie rigola na odvedenie
dažďovej vody, nákup autobusovej zastávky, príspevok pre žiakov nastupujúcich do I.
ročníka
ZŠ, informácia o vydaní smernice o verejnom obstarávaní, prístavba k MŠ,
rokovanie s VSD Košice
11. Rozprava
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Na toto zasadnutie OZ pozývam poslancov OZ, zástupcov politických strán a hnutí v obci
a občanov obce. Žiadam poslancov o dochvíľnu účasť.
Pracovné materiály rokovania sú k nahliadnutiu počas pracovnej doby na OcÚ a na webovom
sídle www.sirnik.sk

Viktor K a l á n
starosta obce

Zápisnica
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24.06. 2016
Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal zasadnutie OZ s nasledovným
programom: (príloha č. 1)
Bod č. 1 - O t v o r e n i e
Previedol starosta obce, privítal prítomných a zahájil rokovanie zasadnutia. Na základe
prezenčnej listiny zistil, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov. Konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
(príloha č. 2 prezenčná listina)
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Volčko J., Volčko V.
zvolení: Nagyová V., Tušai R., Kačo A.

Do návrhovej komisie boli

Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení zo XIV. zasadnutia OZ
Vyhodnotené uznesenie bolo zverejnené na webovom sídle obce. Starosta obce sa opýtal
poslancov, či k vyhodnoteniu majú pripomienky. Pripomienky a ani dotazy neboli. OZ berie
na vedomie plnenie uznesení zo XIV. zasadnutia OZ. (príloha č. 3)
Bod č. 4 – Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
Predložila HK obce M. Kováčová. OZ stanovisko HK k návrhu
jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 4 )

záverečného účtu

Bod č. 5 - Schválenie záverečného účtu za rok 2015
Predložil starosta obce. OZ záverečný účet obce za rok 2015 schvaľuje bez výhrad –
jednomyseľne. (príloha č. 5)
Bod č. 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2016

Predložila hlavná kontrolórka M. Kováčová. OZ návrh plánu kontrolnej činnosti HK na
polrok 2016 jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 6)

II.

Bod č. 7 - Rozpočtové opatrenie č. 1
Predložila referentka OcÚ K. Krajníková. OZ Rozpočtové opatrenie č. 1 jednomyseľne
schvaľuje. (príloha č. 7)
Bod č. 8 - Schválenie VZN č. 5 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
Návrh VZN predložil starosta obce. OZ VZN č. 5 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi - jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 8)
Bod č. 9 - Výber daní z nehnuteľností za rok 2016
Informáciu pre OZ predložila referentka OcÚ K. Krajníková. OZ informácie o výbere daní
z nehnuteľností za rok 2016 jednomyseľne berie na vedomie. (príloha č. 9)
Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce:
- žiadosť K. Mojžišovej - prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
súhlasí s predajom nehnuteľnosti v intraviláne katastra obce a to: parcely KN C, parc.

číslo 293, výmera 47 m2 , druh pozemku – záhrady, evidovanej na liste vlastníctva č. 279
v cene 1,50€ za m2 pre p. Kvetoslavu Mojžišovú, rod. Volčkovú, nar.
, trvalé
bytom Drienica 165. (príloha č. 10)

-

vyloženie rigola na odvedenie dažďovej vody – starosta podal prítomným informáciu
o vyložení rigola na odvedenie dažďovej vody. OZ
predloženú informáciu
jednomyseľne zobralo na vedomie

-

nákup autobusovej zastávky – starosta predlžil návrh na zakúpenie autobusovej
zastávky podľa predloženej predlohy a výsledkov prieskumu trhu. OZ návrh na
zakúpenie autobusovej zastávky podľa predloženej predlohy a výsledkov prieskumu
trhu – jednomyseľne schvaľuje

-

príspevok pre žiakov nastupujúcich do I. ročníka ZŠ – starosta predložil návrh na
poskytnutie finančného príspevku vo výške 50,00 €/ žiaka zároveň navrhol okruh
rozšíriť aj na žiakov MŠ. OZ príspevok pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka ZŠ a MŠ
vo výške 50,00 €/žiak – jednomyseľne schvaľuje

-

informácia o vydaní smernice o verejnom obstarávaní – starosta predložil prítomným
informáciu o vydaní smernice o verejnom obstarávaní. OZ informáciu jednomyseľne
berie na vedomie. (príloha č. 11)

-

prístavba k MŠ – starosta informoval prítomných o postupe prác pri rozšírení MŠ

-

rokovanie s VSD Košice - informáciu o rokovaní s VSD Košice ohľadom podperných
bodov kamier podal starosta obce. OZ informácie jednomyseľne zobralo na vedomie

Bod č. 11 – Rozprava
Starosta otvoril rozpravu. Úvodom poďakoval kolektívu za účasť na medzinárodnej súťaží
vo varení v MR – Széphalom - OZ jednomyseľne berie na vedomie úspešnú reprezentáciu obce
a vyjadruje pochvalu celému kolektívu kuchárov.
-

starosta navrhol usporiadanie zájazdu do Maďarska v mesiaci júl 2016 pre občanov
obce ako aj pre rodiny, ktorých deti navštevujú MŠ a ZŠ v Sirníku. Termín zájazdu:
08.07.2016 a príspevok na vstupné a občerstvenie pre každého účastníka vo výške
10,00€. Návrh OZ jednomyseľne schvaľuje.

-

starosta predložil žiadosť M. Rostáša ml. o odkúpenie pozemku. OZ odkúpenie
pozemku, na ktorom má menovaný umiestnenú unimobunku z dôvodu, že predmetná
parcela je jedinou prístupovou komunikáciou k nehnuteľnostiam občanov –
jednomyseľne neschvaľuje. (príloha č. 12)

-

starosta informoval prítomných o žiadostiach J. Horváthovej, Sirník, Záhradná 125/5
a D. Lajoša, Sirník, Garážová 57 o pridelenie nájomného trojizbového bytu. (príloha
č. 13)

-

informoval prítomných, že pre občanov, ktorých predpokladá oceniť Cenou starostu
obce, obec objednala ručne vyrezávané súdky od spoločnosti Natura Kolíňany,
s. r. o., v počte 25 ks v cene 90,00€ s DPH/ks.

-

poslankyňa V. Nagyová navrhla kúpu lavičky pred s. č. 90, kde sa čaká na autobus.
- Nákup lavičky na zastávku v stredisku obce – rovnakú ako v parku – OZ
jednomyseľne schvaľuje.

-

vystúpil poslanec A. Kačo, ktorý poznamenal „vysokú návštevnosť“ u rodiny
Rostáša M. ml., a to 23.06.2016 vo večerných hodinách. Starosta cestou kamerového
systému preverí tvrdenie pána poslanca.

Bod č. 12 - Návrh na uznesenie
Za návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol jednomyseľne
schválený. (príloha č. 14)
Bod č. 13 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

V. Volčko

............................................

J. Volčko

.............................................

Prílohy: - podľa textu

NÁVRH UZNESENIA
z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirníku, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sirníku
A. k o n š t a t u j e, ž e
1. OZ je uznášaniaschopné
B. b e r i e n a v e d o m i e
1. Plnenie uznesenia uznesení zo XIV. zasadnutia OZ
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2015
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2016
4. Informáciu o výbere daní z nehnuteľností za r. 2016
5. Informáciu o vyložení rigola na odvedenie dažďovej vody
6. Informáciu starostu o priebehu nákupu lavičiek, stola do altánku na Ondavskej ulici
7. Informáciu starostu o vydaní smernice o verejnom obstarávaní
8. Informáciu starostu o rokovaní s VSD Košice ohľadom kamier
C. v o l í
1.Návrhovú komisiu: Nagyová, Tušai, Kačo
2.Overovateľov zápisnice: Volčko J., Volčko V.
D. s ch v a ľ u j e
1. Program zasadnutia OZ - jednomyseľne
2. Záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad – jednomyseľne
3. Rozpočtové opatrenie č. 1 – jednomyseľne
4. VZN č. 5 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi jednomyseľne
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku v katastri obce Sirník, ktorého vlastník je Obec Sirník,
parcela KN C, parc. číslo 293m, výmera 47 m2 , druh pozemku – záhrady, evidovanej na liste
vlastníctva č. 279 v cene 1,50€ za m2 pre p. Kvetoslavu Mojžišovú - jednomyseľne
6. Zakúpenie autobusovej zastávky podľa predloženej predlohy – jednomyseľne
7. Nákup lavičky na zastávku v stredisku obce – takú ako v parku - jednomyseľne
8. Príspevok pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka ZŠ a MŠ vo výške 50,00 €/žiak jednomyseľne
9. Kúpeľný zájazd do Maďarska pre občanov obce a rodiny, ktorých detí navštevujú ZŠ alebo
MŠ v Sirníku s príspevkom 10€ pre každého účastníka - jednomyseľne
E. n e s ch v a ľ u j e
1. Žiadosť Martina Rostáša o odkúpenie pozemku, na ktorom má umiestnenú unimobunku –
jednomyseľne
Za návrhovú komisiu:
Meno a priezvisko

Podpis

1. Mgr. Valéria Nagyová

.....................................

2. Arpád Kačo

.....................................

3. Richard Tušai

.....................................

Viktor Kalán , starosta obce

......................................

