Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník
zo dňa 14. decembra 2018
Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal zasadnutie OZ s nasledovným
programom: (príloha č. 1)
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. (príloha č. 2 Prezenčná listina )
Bod č. 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta dal hlasovať o navrhnutom programe. Program zasadnutia bol schválený všetkými
poslancami OZ. Za zapisovateľa určil p. F. Galušku.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Branislava Maďara, Mgr. Valériu
Nagyovú, Janu Volčkovú. Návrh bol schválený všetkými poslancami OZ.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci navrhol: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv. Návrh
bol schválený všetkými poslancami OZ.
Bod č. 4 – Vyhodnotenie uznesení z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva
V tejto súvislosti poslanci OZ materiál obdŕžali, starosta sa pýtal či sú dotazy k splneniu
uznesení. Dotazy neboli, a tak navrhol, aby OZ vyhodnotenie uznesení z XXX. zasadnutia bralo
na vedomie bez pripomienok. (príloha č. 3)
Bod č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2019 - 2021 - predkladá hlavný kontrolór Ing.F. Feďák
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 - 2021,
poslanci obdŕžali, no napriek tomu starosta poprosil HK, aby podal svoje stanovisko. Hlavný
kontrolór (HK) predstavil právny rámec, na základe ktorého postupoval a vysvetlil prítomným
postup, akým vyhotovil svoje stanovisko. Následne odporučil OZ zobrať na vedomie Odborné
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu obce
na rok 2019. Starosta sa spýtal či sú dotazy.
Bc. Monika Hangyáková sa spýtala na správnosť rozpočtovanej výšky v položke materiál,
keďže sa jej nezdala uvedená suma. Bolo jej odpovedané, že ide len o predpokladanú položku,
ktorá sa nemusí vyčerpať a kedykoľvek počas roka sa môže uvedená suma zmeniť
rozpočtovým opatrením.
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce
Sirník na rok 2019 a návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021, predlžený hlavným
kontrolórom obce Ing.F. Feďákom bez pripomienok. (príloha č. 4)

Bod č. – 6. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a návrhu
prognózy rozpočtu na roky 2020 – 2021 - predkladá starosta obce
Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v súlade so zákonom
a v zákonom stanovenej lehote. Je spracovaný podľa odporúčaných štandardov. Vo všetkých
svojich častiach nadväzuje na investičné zámery obce, ktorých zoznam bol poskytnutý
v podobe prehľadu rozpracovaných projektov a zámerov poslancom OZ. Celým obsahom
reaguje na potreby občanov. Starosta podotkol, že rozpočet nie je pevný a jedná sa
o dokument, ktorý sa dá podľa potreby a reálnych možnosti rozpočtovým opatreným na
základe rozhodnutia OZ prispôsobiť potrebám občanov. Starosta obce podotkol, že k návrhu
rozpočtu neboli dané žiadne písomné ani ústne podania. V súlade s odporúčaným HK Ing. F.
Feďáka navrhol schváliť rozpočet v predloženej podobe a zobrať na vedomie prognózu
rozpočtu na roky 2020 a 2021. Pýtal sa prítomných či majú dotazy. Dal hlasovať. Obecné
zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p. schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh rozpočtu na roky 2019 a 2021 berie
na vedomie. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci OZ. (príloha č. 5)
Bod č. - 7. Rozpočtové opatrenie č. 4 - predkladá starosta obce
Starosta povedal, že tak ako pred chvíľou povedal, že rozpočet je materiál ktorý kopíruje
skutočnú potrebu bežného života, tak o tom svedčí aj Rozpočtové opatrenie č. 4. Jednotlivé
položky poprosil, aby konkrétne predložila referentka OcÚ p. K. Krajníková. Pýtal sa či sú
dotazy. Dotazy neboli. Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo Rozpočtové opatrenie č. 4. Za uvedený
návrh hlasovali všetci prítomní poslanci OZ. (príloha č. 6)
Bod č. - 8. Prerokovanie a schválenie VZN č.1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sirník.
Poslanci OZ materiál obdŕžali vrátane dôvodovej správy. Návrh VZN bol zverejnený v súlade
s právnymi predpismi dňa 28.11.2018. Lehota na predloženie pripomienok bola stanovená na
deň 10.12.2018. K stanovenému termínu neboli doručené žiadne pripomienky. Starosta sa spýtal,
či sú postrehy a návrhy. Poslanec Mgr. B. Maďar navrhol zapracovať do návrhu VZN sankciu
pre tých, ktorí budú nezákonne spaľovať odpad, a to vo výške 50.- €. Poslanec A. Kačo navrhol,
aby bol zapracovaný do VZN ako prvý krok sankcie písomné upozornenie. Starosta dal hlasovať
o jednotlivých návrhov. Obe pripomienky boli schválené všetkými prítomnými poslancami OZ.
Na základe uvedených skutočnosti dal hlasovať o návrhu VZN. Obecné zastupiteľstvo Obce
Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo VZN č.
1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Sirník. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci OZ. (príloha č. 7 )
Bod č. - 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - predkladá hlavný
kontrolór Ing. F. Feďák
Materiál bol zverejnený, avšak starosta požiadal Ing. F. Feďáka - HK, aby OZ aj vlastnými
slovami ozrejmil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorý preložil na
schválenie. Následne sa starosta opýtal či sú dotazy? Dotazy neboli. Navrhol, aby OZ zobralo
na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra predlžený hlavným
kontrolórom obce Ing.F. Feďákom bez pripomienok. OZ predložený návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra vzalo na vedomie bez pripomienok. (príloha č. 8 )

Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, fašiangová zábava, exekučné
konanie
Starosta predložil na rokovanie:
- žiadosť občianky Ivany Janičovej – v tejto súvislosti materiál poslanci OZ obdŕžali,
navrhol OZ žiadosť menovanej neschváliť z dôvodov ktoré uviedol v dôvodovej správe. 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-KUS2018/001489-001, ktorá v prípade schválenia značnej miere prispeje k komfortu bývania.
Pýtal sa či sú dotazy. Poslanec Mgr. M. Zelvay sa spýtal či, obec má spracované VZN
o poskytovaní sociálnej pomoci a o poskytovanej výške, resp. sume takejto pomoci. Starosta
odpovedal, že obec takéto VZN nemá spracované. Poslanec Mgr. B. Maďar sa spýtal, či
žiadateľka predložila nejakú predstavu riešenia predmetného problému. Starosta mu
odpovedal, že máme len informácie uvedené v žiadosti. Po diskusii starosta dal hlasovať.
Konštatoval, že OZ neschválilo žiadosť Ivany Janičovej, Sirník, Hlavná 77/6 o materiálnu
pomoc vo forme zateplenia unimobunky, nakoľko obydlie je zateplené a technicky nie je
možné riešiť požiadavku žiadateľky. Za neschválenie žiadosti hlasovali všetci prítomní
poslanci OZ. (príloha č. 9 )
- žiadosť Kamily Kačovej – v tejto súvislosti materiál poslanci obdŕžali, starosta obce
navrhol OZ žiadosť menovanej schváliť. Spýtal sa či sú dotazy. Keďže nikto nemal žiadne
dotazy, starosta dal hlasovať.
Starosta konštatoval, že OZ schválilo žiadosť Kamily Kačovej o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
a to poskytnutím jednorazovej finančnej podpory zo strany obce vo výške 100.- € pre Denný
stacionár, Vojčice Školská 396, 076 22 Vojčice. Za uvedený návrh hlasovali všetci
prítomní poslanci OZ. (príloha č. 10 )
- fašiangová zábava – Starosta predniesol, že usporiadanie fašiangovej zábavy v Sirníku sa už
stalo tradíciou. Predbežný návrh bol preložený, požiadal prítomných o podnety. Odznel návrh na
zvýšenie vstupného pre občanov bez trvalého pobytu v obci na 20.-€/osoba a na vypustenie
kultúrnej vložky. Po diskusii na uvedenú tému starosta dal hlasovať o návrhoch. Konštatoval, že
OZ schválilo usporiadanie už tradičnej fašiangovej zábavy v mesiaci 02/2019 za nasledovných
podmienok: hudba, prípitok, víno, predjedlo, hlavné jedlo, švédsky stôl, tombola, stravovanie
formou cateringovej služby. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci OZ.
- exekučné konanie – aj v tejto súvislosti poslanci obdŕžali súvisiaci materiál. Starosta doplnil,
že uznesenie OZ v tejto súvislosti je v plnení, tzn. že bol podaný návrh na exekúciu a boli
urobené všetky právne úkony s tým súvisiace. OZ vzalo 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. (príloha č.11 )
Bod č. 11 - Správa nezávislého audítora o hospodárení za rok 2017 – predkladá starosta
obce
Starosta povedal, že v tejto súvislosti poslanci materiál obdŕžali. Pýtal sa či sú dotazy. Dotazy
neboli. Starosta dal hlasovať. Konštatoval, že OZ vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora
o hospodárení za rok 2017 bez pripomienok. (príloha č. 12 )
Bod č. 12 - Prerokovanie oprávnenia osôb na disponovanie s účtami obce
Starosta povedal, že na to, aby obec mohla ďalej fungovať a nakladať s finančnými
prostriedkami, je potrebné schváliť okruch osôb, ktoré budú mať oprávnenie disponovať

s účtami obce k vykonávaniu právnych úkonov. Návrh bol poslancom doručený, starosta sa
spýtal či sú dotazy. Starosta dal hlasovať. Konštatoval, že OZ schválilo oprávnenie
disponovať s účtami obce k vykonávaniu právnych úkonov - podpisové vzory k účtom
v rozsahu: vždy dvaja spoločne bez ohľadu na poradie podpisov pre osoby: Viktor Kalán
starosta obce, Mgr. Branislav Maďar, zástupca starostu, Bc. Monika Hangyáková,
poslankyňa, Klára Krajníková, referentka. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní
poslanci OZ.
Bod č. 13 - Prerokovanie a schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Sirník na
roky 2016-2020
Starosta povedal, že materiál vrátane dôvodovej správy poslanci OZ obdŕžali. Dokument bol
predložený Okresnému úradu Trebišov, odboru životného prostredia, oddeleniu odpadového
hospodárstva v zákonom určenom termíne a bol schválený. Spýtal sa, či sú dotazy? Následne
dal o návrhu hlasovať. Konštatoval, že OZ schválilo Program odpadového hospodárstva obce
Sirník na roky 2016-2020. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci OZ.
(prílohy č. 13)
Bod č. 14 - Prerokovanie ďalšieho postupu ohľadom zabezpečenia zberu, prepravy
a zneškodňovania komunálneho odpadu
Starosta ozrejmil situáciu okolo nakladania s odpadmi a v súvislosti s vývozom komunálneho
odpadu z obce. Povedal, že rokoval so zástupcami spoločnosti KOSIT a. s., ktorí ponúkajú
svoje služby. Zmluvy v tomto smere so Združením ZEMPLÍN n. o. sú stále v platnosti,
starosta listom požiadal o ich splnenie a čaká na reakcie. Navrhol, aby ho obecné
zastupiteľstvo poverilo hľadaním najvhodnejšieho riešenia vzniknutej situácie. Dal hlasovať
o návrhu. Konštatoval, že OZ poveruje starostu obce hľadaním najvhodnejšieho riešenia
vzniknutej situácie. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci OZ.
Bod č. 15 - Rôzne
V diskusií vystúpili:
- starosta obce využil príležitosť a oboznámil prítomných s Plánom zasadnutia obecného
zastupiteľstva na rok 2019, ktoré sa plánujú konať v nasledovných termínoch: 22.03.2019,
21.06.2019, 20.09.2019, 13.12.2019. stále v piatok. Navrhol, aby OZ informáciu bralo na
vedomie. Dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. vzalo 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 – bez pripomienok. (príloha č. 14 )
Poslankyňa Bc. M. Hangyáková navrhla do budúceho zasadnutia OZ vypracovať návrh na
zostavenie komisie z radov poslancov OZ, ktorá by mala na starosti kontrolu kvality a rozsahu
vykonaných stavebných prác podľa projektových dokumentácií a uzavretých zmlúv
s dodávateľmi na projektoch realizovaných obcou Sirník.
Poslankyňa J. Volčková tlmočila požiadavku občianky V. Bodákovej ohľadom účasti na
divadelnom predstavení v Košiciach.
Starosta obce ďalej predstavil zoznam zamýšľaných podujatí v roku 2019 (napr. ples,
premietanie starých fotiek od občanov, Súťaž vo varení v maďarskom Széphalome,
Východoslovenský pohár v motokrose, súťaž v love rýb, zájazd do kúpeľného mesta
Hajdúnánás, vydanie monografie o obci, Deň úcty k starším, Mikulášske oslavy, atď.).
Zároveň starosta obce predložil obci doručenú žiadosť pána Vojtecha Baloga SHR, Cintorínska
94, Sirník.
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. vzalo na vedomie diskusné príspevky.

Bod č. 16 - Návrh na uznesenie
Predložila predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Valéria Nagyová. Návrh bol schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ. (príloha č. 15)
Bod č. 17 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Poprial prijemné vianočné
sviatky a úspešný vstup do nového roka 2019 a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia : Bc. Monika Hangyáková
Ján Levkiv
Zapísal: JUDr. František Galuško
Prílohy: - podľa textu,
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