
Z á p i s n i c a 
z XX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29.júna 2017 

 

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  

Do návrhovej komisie  boli zvolení:   Nagyová V.Volčko V.  Volčko J.   

Za overovateľov zápisnice:  Tušai R., Levkiv J.  

 

Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení  zo XIX. 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 plnenia uznesení zo XVIII. zasadnutia  OZ. (príloha č. 3) 

 

Bod č.4 - Stanovisko  HK  k návrhu záverečného  účtu 

Stanovisko predložil  hlavný  kontrolór F. Feďák, ktorý  navrhol  OZ  schváliť  záverečný účet 

obce    bez pripomienok.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 

2016   OZ    jednomyseľne  bralo  na  vedomie   (príloha č. 4) 

 

Bod č. 5 – Schválenie  záverečného účtu  za rok 2016       

Návrh predložili starosta obce a referentka,  oboznámili  prítomných  s obsahom  záverečného 

účtu za rok 2016. Pripomienky  k záverečného účtu neboli. Starosta dal hlasovať .  Obecné 

zastupiteľstvo  záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad – jednomyseľne schválilo.  

(príloha č. 5 )  

 

Bod č. 6  - Návrh plánu  kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017  

Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  predložil  hlavný  kontrolór F. Feďák, ktorý  predkladá  

hlavný  kontrolór. Pripomienky a dotazy  zo strany  prítomných  neboli. OZ návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017  jednomyseľne  bralo na  vedomie.  

(príloha č. 6)  

 

Bod č. 7  - Rozpočtové opatrenie č. 1    

Návrh predložili starosta a referentka oboznámili  prítomných  s obsahom   rozpočtového  

opatrenia  č.1. Starosta obce  sa  opýtal poslancov,  či k materiálu majú  pripomienky alebo 

dotazy., kedže  neboli dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie č. 1 – 

jednomyseľne schválilo.  (príloha č. 7) 

 

Bod č. 8 - Schválenie VZN č.2/2017 o organizácii miestneho referenda   

Predložil  starosta obce , doranil, že k návrhu  VZN neboli  pripomienky zo strany   verejnosti.  

Navrhol  OZ   návrh  VZN  schváliť . Obecné zastupiteľstvo VZN č.2/2017 o organizácii 

miestneho referenda  – jednomyseľne schválilo.  (príloha č. 8) 



 

Bod č. 9 - Výber daní  z nehnuteľností  za rok 2017  

Starosta  obce  informoval prítomných o  výbere daní z nehnuteľností za rok 2017, 

konštatoval , že   daňovníci sú  disciplinovaný a daňe   boli zaplatené  skoro na 100% . 

Obecné zastupiteľstvo správu starostu obce o výbere daní z nehnuteľností za rok 2017 

jednomyseľne  bralo na  vedomie.   (príloha  č. 9) 

Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce  

- prístavba k MŠ – starosta informoval  o prácach ktoré sa  konajú   na  stavbe  pri 

rozširovaní  kuchyne a jedálne  v MŠ  -  OZ. informáciu starostu obce o prístavbe k MŠ 

jednomyseľne  bralo na  vedomie 

- projekt fitnespark -   obdobne informoval prítomných  o príprave  projektovej dokumentácie  

projektu  fitnesspark -  OZ informáciu starostu obce o realizácii projektu fitnespark 

jednomyseľne  bralo na  vedomie.    

- príspevok  pre žiakov nastupujúcich  do  I. ročníka   ZŠ – starosta predložil návrh           

, aby  žiaci   nastupujúci do  1.ročníka ZŠ a deti do MŠ v Sirníku obdŕžali  formou refundácie 

finančný príspevok  na nákup školských pomôcok v sume 100 eur -  OZ finančný príspevok 

pre nastupujúcich žiakov do 1.ročníka ZŠ a deti do MŠ v Sirníku na nákup školských 

pomôcok v sume 100 eur – jednomyseľne schválilo 

- výzva pre obce do 1000 obyvateľov – starosta   podal  informáciu o výzve  7.4 PPA 

pre obce do 1 000 obyvateľov , vyzval poslancov  , aby  čo najkratšej dobe podali   návrhy, 

podnety  čo  by sa  z uvedenej výzvy  malo realizovať  v obci.    (príloha  č. 10) 

- informácia  o vydaní smernice o verejnom obstarávaní -  starosta informoval   

prítomných  o  vydaní smernice o verejnom obstarávaní. Obecné zastupiteľstvo informáciu  

starostu obce o  vydaní smernice o verejnom obstarávaní jednomyseľne  zobralo na  vedomie.   

- výstavba  nájomných bytov, odkúpenie pozemkov vedených na LV 450,315,144 k.ú 

Sirník  - starosta  informoval   prítomných, že pozemok ktorý  si poslanci  vytipovali ako vhodný 

na  výstavbu  po   náročných  ale  úspešných rokovaniach  sa  podarilo dohodnúť   s jednotlivými 

vlastníkmi nehnuteľnosti na kúpe  v prospech obce  vo veci  pozemkov na  výstavbu  nájomných 

bytov ( 2 x 6 bj.). Starosta  navrhol  predmetné pozemky  odkúpiť do  vlastníctva  obce. Pred 

hlasovaním prítomní občan  Árpád Kačo, bytom Sirník č.1 vyslovil obavy,  v tom zmysle , že 

uvedené  bytovky obsadia  rómsky občania, ktorý už aj v súčasnosti  v nočných hodinách , 

vytvárajú taký hluk, že sa  nedá spať v domácnostiach v ich  blízkosti.  Vyslovil  názor , že  je 

presvedčený , že  keď sa  tam nasťahujú všetko devastujú, lebo sú neprispôsobivý a ani šanca  

nie  je  na ich prevýchovu.   K danej téme  sa  vyjadrili  aj poslanci  OZ..  Starosta obce  sa ich  

približne  hodinu presviedčal , že  takáto hrozba   nie je  nakoľko  OZ  bude rozhodovať  o tom 

kto  bude   nájomníkom.   Vyslovil sklamanie  nad postojom  OZ  nakoľko  v každom 

schválenom dokumente  rezonoval  výstavba  bytoviek a pred niekoľko týždňov na  základe 

poverenie OZ  jednal s vlastníkmi ohľadne kúpi.    Starosta apeloval aj s skutočnosťou , že obec 

kúpil  dom za účelom , aby   tam   bola postavená   6 bj.. Pripomenul    prudký pokles  

obyvateľov   , najmä mladých  ľudí ( 60 osôb  od  sčítania obyvateľov    v roku 2011 )  ako aj 

demografickým vývojom, ktorý  predpokladá hrozbu   zániku  predškolskej a školskej výchovy 

v obcí. Keďže  videl , že  ani tieto  argumenty  nepresvedčili  poslancov dal   hlasovať  

o odkúpení pozemkov vedených na LV 450,315,144 k.ú Sirník. OZ odkúpenie pozemkov 

vedených na LV 450,315,144 k.ú Sirník jednomyseľne  neschválilo  Za návrh  hlasoval: 0 ,  proti  

návrhu : 0, zdržali sa hlasovania  : Tušai R, Volčko V. , Volčko J., Levkiv J., Nagyová V.   

Ospravedlnený : Maďarová E.,  

- informácia o : výstavbe chodníka -  starosta  informoval   prítomných, že bol vyhotovený   

geometrický plán   na základe ktorého   po zápise sa  budú  ďalej pokračovať  vykúpi parciel pod   



uvedenou stavbou.   Dotazy  zo strany  prítomných neboli. - Obecné zastupiteľstvo informáciu  

starostu obce o  výstavbe chodníkov jednomyseľne  bralo na  vedomie  

- prípravných prácach  na  stretnutie rodákov  a osláv 950. výročia  prvej písomnej 

mienky o obci, ( podujatia ,  občerstvenie, program,  upomienkové predmety ) -   starosta 

informoval  prítomných  , že  sa postupuje podľa  harmonogramu. Jednotlivé   akcie  sa 

priebežne  riešia .   OZ informáciu starostu o prípravných prácach na stretnutie rodákov 

z príležitosti 950. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa uskutoční 19. augusta 2017   

jednomyseľne  zobralo na vedomie.   

 

Bod č. 11 – Rozprava  

Starosta otvoril   rozpravu.  V rozprave  na rožné témy vystúpili poslanci a   prítomný.    

Starosta informoval  prítomných :  

-  že   bude  navrhovať   OZ  , aby  nezaviedol  miestny  poplatok  za  rozvoj (VZN ).  

-   vyslovil  úprimné poďakovanie  každému, kto sa podieľal  na príprave a realizácie  

účasti  na  medzinárodnej súťaže  vo varený  v maďarskom  meste  Széphalom   

-  o úspešnosti  projektu  na zateplenie  verejnej  budovy  obece – komunitného centra  

- úspešnosti žiadosti o rekonštrukciu   rozlúčkovej siene - informáciu starostu o došlom 

príspevku z MF SR v sume 10 000 eur na rekonštrukciu domu smútku jednomyseľne  zobralo 

na vedomie.   

Bod č. 12 -  Návrh  na uznesenie  

Za  návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol 

jednomyseľne schválený.  (príloha č. 11)   

 

Bod č. 13 -  Záver  

Na záver  starosta   poďakoval prítomným  za  účasť  a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

Overovatelia :     R. Tušai      ............................................ 

 

      J. Levkiv         ............................................. 

 

  

 

Prílohy:   - podľa textu,  Zápisnica - príloha č.12, zvukový záznam – príloha č.13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


