Zápisnica
z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník
zo dňa 25. januára 2019
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. Podľa prezenčnej listiny boli prítomní poslanci: Bc. Monika
Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Mgr. Marcel Zelvay. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa nezúčastnil poslanec: Arpád
Kačo. (príloha č. 2 Prezenčná listina)
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce ako predsedajúci určil za zapisovateľa p. F. Galušku. Za členov návrhovej
komisie starosta obce navrhol: Mgr. Valériu Nagyovú, Mgr. Marcela Zelvaya a Jána
Levkiva.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci navrhol: Bc. Moniku Hangyákovú a Mgr. Branislava
Maďara.
Keďže k uvedenej téme neboli žiadne pripomienky, predsedajúci dal hlasovať
o predloženom návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 34/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.
januára 2019
K bodu č. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
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. Valéria Nagyová.
Členovia: Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv a overovateľov zápisnice Mgr. Branislav
Maďar, Bc. Monika Hangyáková.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 28.01.2019
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta ako predsedajúci dal hlasovať o navrhnutom programe.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 35/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.
januára 2019
K bodu č. 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 28.01.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 4 – Prerokovanie investičné zámeru spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice
Starosta obce ako predsedajúci predstavil zástupcu spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice
a pozornosť poslancov upriamil na pracovné materiály, ktoré poslanci OZ obdŕžali
v dostatočnom časovom predstihu.
Poslanec Mgr. Marcel Zelvay vyslovil pripomienku, že v pracovných materiáloch sa
nachádzal iba jeden list od menovanej spoločnosti obsahujúci žiadosť o umiestnenie prevádzky
a predmetný list neobsahoval žiadny investičný zámer.
Predsedajúci prijal pripomienku poslanca Mgr. Zelvaya a prítomnému zástupcovi
spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice dal priestor na stručnú prezentáciu investičného zámeru
týkajúceho sa spracovania plastového granulátu z polypropylénu a polyetylénu technológiou
termálnej katalytickej degradácie polymérov, čoho výsledným produktom je parafín, minerálny
olej podobný nafte a odpadový materiál v podobe suroviny, ktorá sa používa ako súčasť výroby
povrchov multifunkčných ihrísk. Ďalším vedľajším produktom tohto procesu je „plyn podobný
zemnému plynu“, ktorý je následne využitý v samotnom procese termálnej degradácie ako palivo
na ohrievanie vstupného plastového granulátu. Spracovávaný plastový granulát plánuje investor
dovážať z tretích krajín – prevažne z Maďarskej republiky a Talianskej republiky, keďže na
území Slovenskej republiky sa nenachádza prevádzka, ktorá by produkovala túto surovinu.
Samotné zariadenie na spracovanie plastového granulátu na výsledné produkty bol vyvinutý
v Maďarskej republike a podľa slov zástupcu spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice sú na celom
svete v prevádzke momentálne tri takéto zariadenia, pričom nevedel poskytnúť informáciu, kde
sa takéto prevádzky konkrétne nachádzajú. Podľa jeho slov sa jedná o pomerne novú technológiu
a prvý prototyp zariadenia bol skonštruovaný a uvedený do prevádzky v Maďarskej republike
v roku 2016.
Následne vystúpil s pripomienkou poslanec Mgr. Branislav Maďar, ktorý poznamenal, že
touto prevádzkou sa teda nevyrieši problém s množiacim sa plastovým odpadov v našej krajine.
Do rozpravy sa prihlásil aj prítomný občan p. Vojtech Zelvay, ktorý vzniesol
pripomienku, prečo spoločnosť LapsusTech s.r.o. Košice, ako potenciálny investor, nemá vo
výpise z obchodného registra uvedenú predmetnú činnosť – t. j. spracovanie odpadu, resp.
plastov na výrobu parafínu a minerálneho oleja, ani jej podobnú ako jeden z predmetov
podnikania.
Poslanci po diskusii dospeli k záveru, že ku konečnému rozhodnutiu potrebujú viac
informácií, na základe ktorých by si mohli utvoriť kvalifikovaný názor na takúto prevádzku a jej
vhodnosť aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie.
Prítomný zástupca spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice prisľúbil ďalšie materiály.
Poslanci sa následne, po návrhu Mgr. M. Zelvaya, uzniesli na tom, že konečné
rozhodnutie v tejto otázke prijmú na ďalšom zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať o dva týždne, t.
j. 08.02.2019.
Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu. (príloha č.3)

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 36/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.
januára 2019
K bodu č. 4. Prerokovanie investičné zámeru spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. odročuje prerokovanie investičného zámeru spoločnosti LapsusTech s.r.o.
Košice v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva Sirník.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 28.01.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 5 – Prerokovanie problematiky nakladania s odpadom
Starosta obce ako predsedajúci opäť upriamil pozornosť poslancov obecného zastupiteľstva na
zaslané pracovné materiály, ktoré obsahovali aktuálnu právnu úpravu týkajúcu sa nakladania
s odpadmi a poplatkov za uloženie odpadov. Vyjadril svoj postoj ohľadom potreby motivovať
občanov obce k zvyšovaniu miery separovania jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, aby
obci, a následne občanom, zbytočne nestúpali poplatky za množstvo vyprodukovaného
komunálneho odpadu, ktorý nie je vyseparovaný. Poslancom obecného zastupiteľstva ozrejmil
spôsob výpočtu miery separácie komunálneho odpadu a vplyvu jednotlivých zložiek
separovaného odpadu na celkové množstvo. Taktiež bolo poslancom ozrejmené, že množstvo
odpadu sa určuje hmotnostným podielom a nie objemovým. Predsedajúci taktiež ozrejmil
rozdiel medzi zvozovou spoločnosťou, ktorá zváža z obce tuhý komunálny odpad z „kuka“
nádob a medzi Organizáciou zodpovednosti výrobcov – tzv. „OZV“, ktoré majú na starosti,
v zastúpení zazmluvnenou zberovou spoločnosťou, zber a zvoz odpadov z obalov – tzn.
triedenej zložky komunálneho odpadu. Taktiež bola spomenutá potreba kompostovania
biologicky rozložiteľného odpadu z dvorov, záhrad a kuchynského odpadu, ako aj zber a zvoz
ďalších zložiek odpadu, ktorými sú napr. elektro-odpad, jedlé oleje a tuky atď. Rozprava sa
dotkla aj riešenia odpadu na cintoríne a na neschopnosť niektorých občanov rozlišovať
plastový odpad napr. v podobe vencov či svietnikov od biologicky rozložiteľného odpadu
z cintorína (napr. burina).
Taktiež bol poslancom vysvetlený predložený variant zvozu nevytriedenej zložky
komunálneho odpadu z domácností a spôsobu spoplatnenia zvozu vyprodukovaného odpadu
nad rámec riadneho zvozu.
Všetci poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko k navrhnutému variantu zvozu
nevytriedenej zložky tuhého komunálneho odpadu.
Poslanec Mgr. Marcel Zelvay vzniesol pripomienku, prečo bol do rokovania obecného
zastupiteľstva predložený iba variant zvozu komunálneho odpadu spoločnosťou KOSIT a.s.
a či boli oslovené aj iné spoločnosti pôsobiace na Východnom Slovensku, ako napr. FÚRA
s.r.o.
Predsedajúci odpovedal, že obec plánuje vypísať verejné obstarávanie na zber a zvoz
nevytriedenej zložky tuhého komunálneho odpadu z obce, avšak momentálne vzhľadom na
vzniknutú situáciu v spoločnosti Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o. Cejkov, t.

j. že je táto spoločnosť v exekúcii, má zablokovaný celý majetok a nevykonáva svoje zmluvné
povinnosti, čiže zber a zvoz komunálneho odpadu z obcí, vrátane našej, je obec nútená do
úspešného ukončenia verejného obstarávania zabezpečiť zber a zvoz komunálneho odpadu
najmä z hygienických a protiepidemiologických dôvodov.
Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu. (príloha č.4)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 37/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.
januára 2019
K bodu č. 5. Prerokovanie problematiky nakladania s odpadom
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje:
1. možnosť č. 2 podľa Návrhu na zabezpečenie nakladania s odpadmi a schvaľuje návrh
zmluvy predloženej spoločnosťou KOSIT a. s. Košice.
2. Sadzobník poplatkov za vývoz tuhého komunálneho odpadu vyprodukovaného nad
rámec základného vývozu možnosti č. 2 v nasledovnom znení:
a) pre domácnosti s deťmi do veku 3 rokov, ktoré používajú plienky - na žiadosť
zákonného zástupcu dieťaťa – 2,00€/vrece nad rámec základného vývozu,
v maximálnom počte 12 ks vriec/dieťa/rok,
b) pre domácnosti s občanmi trpiacimi diagnostikovanou inkontinenciou na žiadosť
občana – 2,00€/vrece nad rámec základného vývozu, v maximálnom počte 12 ks
vriec/osoba/rok,
c) pre domácnosti neuvedené v písm. a) alebo b) – 10€/vrece nad rámec vývozu.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 28.01.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. – 6. Zriadenie komisie sociálnej, bytovej výstavby a investičných zámerov
Starosta obce ako predsedajúci upriamil pozornosť poslancov obecného zastupiteľstva na
návrh poslankyne Bc. Moniky Hangyákovej na zriadenie komisie sociálnej, bytovej výstavby a
investičných zámerov. Uviedol, že po preštudovaní poslankyňou doručeného materiálu – štatút,
poslanie a hlavné úlohy komisie sociálnej, bytovej výstavby a investičných zámerov obecného
zastupiteľstva v Sirníku - si dovolil v tomto upraviť niektoré body tak, aby boli v súlade
s platnou legislatívou a podmienkami obce.
K upravenému návrhu vystúpila poslankyňa Bc. Monika Hangyáková, ako predkladateľka
pôvodného návrhu s nasledujúcimi pripomienkami:
1. Navrhla, aby bola do štatútu komisie zapracovaná zmena, že do pôsobnosti komisie
k účasti na preberaní a odovzdávaní diel/zákazok bude patriť iba účasť na preberaní
a odovzdávaní diel vykonaných na základe zmluvy o dielo a
2. namiesto možnosti účasti komisie na preberaní a odovzdávaní diela zakotviť povinnosť
komisie na odovzdávaní a preberaní vykonávaného diela, t. j. „komisia sa musí
zúčastniť na odovzdaní a prevzatí diela“.

Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 38/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.
januára 2019
K bodu č. 6 Zriadenie komisie sociálnej, bytovej výstavby a investičných zámerov
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje v súlade s § 15 zákona ods.1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zriadenie komisie s názvom Komisia sociálna, bytovej výstavby a investičných
zámerov. V súlade s § 15 ods. 2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
zloženie komisie z radov poslancov obecného zastupiteľstva v Sirníku nasledovne: Bc.
Monika Hangyáková – predsedníčka komisie, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel
Zelvay, Jám Levkiv a úlohy komisie podľa písomností s názvom: Štatút, poslanie a hlavné
úlohy komisie obecného zastupiteľstva v Sirníku s nasledovnými zmenami:
1. do pôsobnosti komisie k účasti na preberaní a odovzdávaní diel/zákazok patrí iba účasť
na preberaní a odovzdávaní diel vykonaných na základe zmluvy o dielo
2. komisia sa musí zúčastniť na odovzdaní a prevzatí diela. (príloha č.5)

Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 28.01.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. - 7. Prerokovanie žiadosti – Juraj Libera, DiS.art. Zemplínske Hradište
Starosta obce ako predsedajúci podrobnejšie predstavil zámer žiadateľa p. Liberu k použitiu
žiadaných finančných prostriedkov na vydanie publikácie Skriptá z dejín hudby. Uviedol tiež,
že žiadateľ je kvalitným pedagógom pôsobiacim na Základnej umeleckej škole v obci Novosad
a že sa jedná o odborníka oceneného Ministerkou školstva SR a že v neposlednom rade sa jedná
o výnimočného umelca. Uviedol tiež jedinečnosť tohto diela a náročnosť jeho zostavenia a aj
vydania. Tlmočil tiež prísľub žiadateľa, že po vydaní uvedenej publikácie venuje žiadateľ po
jednom výtlačku do našej Základnej školy ako aj do miestnej knižnice. Okrem toho, v prípade,
že žiadateľovi obec prispeje na uvedený účel, bude v predmetnej publikácii uvedený aj erb
a názov obce ako sponzor publikácie.
Poslanec Mgr. Marcel Zelvay vystúpil s pripomienkou, že žiadateľ nemá s našou obcou
žiadny súvis a žiadaná čiastka sa mu zdá privysoká na propagáciu erbu obce v akejkoľvek
publikácii.
Poslankyňa Bc. Monika Hangyáková vyjadrila názor, že tieto finančné prostriedky by sa
mohli v obci využiť aj účelnejšie.
Do rozpravy sa prihlásil aj prítomný občan p. Vojtech Zelvay, ktorý vyjadril názor, že ak
obecné zastupiteľstvo v minulom funkčnom období schválilo príspevok na vydanie publikácie
reformovanému farárovi M. Hranyovi v maďarskom jazyku, nevidí dôvod, aby nebolo vyhovené
aj tejto žiadosti, keďže ani predchádzajúca publikácia nemala s našou obcou vôbec nič spoločné.

Následne v rozprave vystúpil poslanec Mgr. Branislav Maďar, ktorý uviedol, že v zásade
nemá problém so schválením finančných prostriedkov na takýto účel, pokiaľ to nezaťaží
rozpočet obce, ale nesúhlasí s uvedenou výškou finančných prostriedkov.
Starosta obce ako predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu na schválenie
finančných prostriedkov určených na podporu vydania publikácie Skriptá z dejín hudby vo
výške €250,--.
Za uvedený návrh hlasovali: Mgr. Branislav Maďar
Proti uvedenému návrhu hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Valéria Nagyová,
Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
Predsedajúci skonštatoval, že jeho návrh nebol schválený. Poznamenal, že
z hlasovania a postoja k veci poslancov je hlboko sklamaný. Podľa jeho skromného názoru
finančné prostriedky, ktorými by obec prispela, by boli v prospech regiónu a vyhovenie
požiadavke žiadateľa by znamenalo akúsi morálnu podporu výnimočného človeka.
Po tomto hlasovaní predniesol poslanec Mgr. Marcel Zelvay návrh na schválenie finančného
príspevku na podporu vydania publikácie Skriptá z dejín hudby vo výške €100,--.
Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu. (príloha č.6)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 39/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.
januára 2019
K bodu č. 7 Prerokovanie žiadosti – Juraj Libera, DiS.art. Zemplínske Hradište
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje príspevok podľa žiadosti predloženej Jurajom Liberom, DiS.art.
na podporu vydania publikácie Skriptá z dejín hudby v sume €100.Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Valéria
Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
Proti schváleniu uznesenia hlasovali: 0
Zdržali sa: Bc. Monika Hangyáková
V Sirníku dňa 28.01.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. - 8. – Rozprava
V diskusií vystúpili:
- starosta obce využil príležitosť a oboznámil prítomných s počtom prihlásených na plánovaný
ples, ktorý sa má uskutočniť dňa 16.02.2019. Uviedol, že je to najnižší počet prihlásených
v histórii konania tohto plesu, keďže do dnešného dňa je prihlásených 38 účastníkov, z toho 22
obyvateľov obce. Pritom v minulých rokoch sme mali opačný problém, keďže sme v minulosti
museli odmietať záujemcov z kapacitných dôvodov. Vyzval poslancov na návrh riešenia, resp.
zaujatia stanoviska, či súhlasia s konaním plesu aj za týchto okolností.

Poslankyňa Mgr. Valéria Nagyová sa vyjadrila poľutovanie nad situáciou ohľadom
plesu, keďže sa jedná o dlhoročnú tradíciu a bola by škoda, keby táto tradícia zanikla. Vyjadrila
obavu, že ak sa táto tradícia naruší, bude to koniec tejto krásnej a na okolí vysoko cenenej
udalosti. A je to jedinečná príležitosť na zabavenie sa občanov obce. K názoru poslankyne sa
priklonil aj starosta obce a ďalší poslanci.
Starosta obce uviedol, že očakával od poslancov obecného zastupiteľstva propagáciu
plesu aj prostredníctvom sociálnych sietí a nevie, kde nastala chyba – či je v poslancoch alebo
v starostovi, keď on sám to počas uplynulých dvadsiatich rokov dokázal manažovať tak, že
záujem bol vždy dostatočný. Podľa ohlasov jedna z príčin slabého záujmu je pravdepodobne aj
to, že došlo k navýšeniu vstupného.
Poslanec Ján Levkiv predniesol návrh, aby sa počkalo ešte týždeň, a ak nestúpne počet
prihlásených aspoň na päťdesiat osôb, ples bude tohto roku zrušený.
Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 40/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.
januára 2019
K bodu č. 8 Rozprava
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje konanie plesu dňa 16.02.2019 za podmienky, že do 01.02.2019
bude počet prihlásených osôb na ples v počte minimálne 50 účastníkov.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 28.01.2019

Viktor Kalán, starosta obce

-

do rozpravy sa prihlásil občan p. Vojtech Zelvay s návrhom, aby obec zakúpila snehovú
radlicu na zhŕňanie snehu na odpratávanie snehu na komunikáciách v správe, resp. vo
vlastníctve obce. Zároveň navrhol na zváženie, či obec potrebuje úplne novú snehovú
radlicu alebo či by nestačila repasovaná radlica, ktorá by vyšla obec lacnejšie. Zároveň sa
spýtal starostu, či je spokojný s odpratávaním snehu.
Predsedajúci povedal, na odhrňovanie snehu si objednal službu podnikateľa, ktorý
aj v Obci Hraň vykonáva odhŕňanie. Ďalej uviedol, že zamestnanci obce a uchádzači
o zamestnanie k spokojnosti občanov ihneď po snehovej nádielke odpratávajú chodníky
a miestne komunikácie, a to aj v soboru a v nedeľu tak, aby sa predišlo možným úrazom.
Aj touto cestou im vyslovil poďakovanie za vykonanú prácu. V značnej miere by
vykonanú činnosť zefektívnila vlastná radlica na sneh. Tento návrh mal práve záujem
predložiť, ale ďakuje občanovi V. Zelvayovi za návrh.

Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie OZ č. 41/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.
januára 2019
K bodu č. 8 Rozprava
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje nákup novej alebo repasovanej snehovej radlice ako
príslušenstva k obecnému traktoru na čistenie miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev vo vlastníctve obce.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 28.01.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 9 - Návrh na uznesenie
Predložila predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Valéria Nagyová. Návrh bol schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ, (príloha č.7)
Bod č. 10 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Overovatelia : Bc. Monika Hangyáková
Mgr. Branislav Maďar

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

Zapísal: JUDr. František Galuško

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

Viktor Kalán, starosta obce

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

Prílohy: - podľa textu,

