
UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. decembra 2018 

 

Uznesenie OZ č. 16/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie OZ č. 17/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 3. Voľba návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. volí návrhovú komisiu v zložení, predseda Mgr. Valéria Nagyová. Členovia: 

Mgr. Branislav Maďar, Jana Volčková  

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0  
 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie OZ č. 18/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 4. Vyhodnotenie uznesení z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. berie na vedomie vyhodnotenie uznesení z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bez pripomienok.  

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 



Uznesenie OZ č. 19/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 

2019 - 2021 - predkladá hlavný kontrolór Ing.F. Feďák 

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

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

na roky 2019 - 2021 , predlžený hlavným kontrolórom obce Ing.F. Feďákom bez pripomienok.  

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 20/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 6 Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a návrhu 

prognózy rozpočtu na roky 2019  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh prognózy rozpočtu na roky 2019 .  

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 21/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 7. Rozpočtové opatrenie č. 4  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4  

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

  



Uznesenie OZ č. 22/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 8. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sirník  

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

v z. n. p. schvaľuje VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Sirník  

 

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 23/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - predkladá hlavný 

kontrolór Ing. F. Feďák  

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

v z. n. p. berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra predlžený 

hlavným kontrolórom obce Ing.F. Feďákom bez pripomienok.  

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 24/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 10. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, fašiangová zábava, exekučné 

konanie  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje žiadosť Kamila Kačová o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a to 

poskytnutie jednorazovej finančnej podpory zo strany obce vo výške 100.- € pre Denný 

stacionár, Vojčice Školská 396, 076 22 Vojčice  

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 



Uznesenie OZ č. 25/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 10. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, fašiangová zábava, exekučné 

konanie  

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

zriadení v z. n. p. neschvaľuje žiadosť Ivana Janičová, Sirník , Hlavná 77/6 o materiálnu 

pomoc vo forme zateplenie nakoľko obydlie je zateplené a technicky nie je možné riešiť 

požiadavku žiadateľky Obec podala projekt v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych 

a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 

2019 č. p.: USVRK-KUS-2018/001489-001, ktorá v prípade schválenia značnej miere prispeje 

k komfortu bývania.  

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 26/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 10. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, fašiangová zábava, exekučné 

konanie  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie už tradičnej fašiangovej zábavy v mesiaci 02/2019 

z nasledovných podmienok, hudba , prípitok, víno, predjedlo, hlavné jedlo, švédsky stôl, 

kultúrna vložka, tombola - formou cateringovej služby.  

  

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 27/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č.10. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, fašiangová zábava, exekučné 

konanie  

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu starostu obce o exekučnom konaní vedenej 

pod zn. 79Ek/683/2018 voči Povinnému : Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o., 

IČO: 31257526, so sídlom Cejkov, ul. Školská č.331, PSČ 076 05, 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 



Uznesenie OZ č. 28/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 11 Správa nezávislého audítora o hospodárení za rok 2017 – predkladá starosta 

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

v z. n. p. berie na vedomie Správu nezávislého audítora o hospodárení za rok 2017 bez 

pripomienok.  

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie OZ č. 29/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 12. Prerokovanie oprávnenie osôb disponovať s účtami obce  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. schvaľuje oprávnenie disponovať s účtami obce k vykonávaniu právnych úkonov 

- podpisové vzory k účtov v rozsahu : vždy dvaja spoločne bez ohľadu na poradie podpisov 

pre osoby : Viktor Kalán starosta obce r. č. .................., Mgr. Branislav Maďar, zástupca 

starostu, r. č. .................., Bc. Monika Hangyáková, poslankyňa, r. č. .................., Klára 

Krajníková, referentka, r. č. ...................  

  

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 30/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 13  Prerokovanie a schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Sirník 

na roky 2016-2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Sirník na roky 2016-2020.  

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

  



Uznesenie OZ č. 31/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 14 Prerokovanie ďalšieho postupu ohľadom zabezpečenia zberu, prepravy a 

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

v z. n. p. poveruje starostu obce hľadaním najvhodnejšieho riešenia vzniknutej situácie.  

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0 

 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 32/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 15 Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

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

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 33/XII/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14. 

decembra 2018 

K bodu č. 15 Rôzne 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie Podľa § 4 ods.2 Rokovacieho poriadku Plán zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa plánujú konať v nasledovných termínoch: 22.03.2019, 

21.06.2019, 20.09.2019, 13.12.2019. 

 

V Sirníku dňa 17.12.2018 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

  

 

 


