Zápisnica
z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník
zo dňa 08. februára 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 Janu Volčkovú.
Keďže k uvedenej téme neboli žiadne pripomienky, predsedajúci dal hlasovať
o predloženom návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 42/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
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. Marcel Zelvay, Ján Levkiv a overovateľov zápisnice Bc. Monika
Hangyáková, Jana Volčková.
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 15.02.2019

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. 43/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 3 . 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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 15.02.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 4 – Prerokovanie investičné zámeru spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice
Starosta obce ako predsedajúci opätovne pozval zástupcu spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice
pána Ing. Bartolomeja Barru a pozornosť poslancov upriamil na doplnené pracovné materiály,
ktoré poslanci OZ obdŕžali v dostatočnom časovom predstihu. Predsedajúci vyslovil názor, že
keďže poslanci obecného zastupiteľstva nie sú odborníkmi v tejto veci, aby bolo rozhodovanie
o vplyvoch na životné prostredie prenechané príslušným orgánom a že úlohou poslancov je iba
rozhodnúť o povolení na umiestnenie predmetného výrobného závodu. Ďalej uviedol, že kladné
rozhodnutie o umiestnení stavby bude prospešné aj z hľadiska vyplatenia občanov obce –
bývalých vlastníkov pozemkov pod niekdajším Poľnohospodárskym družstvom Sirník, ktoré boli
na základe kúpnej zmluvy prevedené na spoločnosť SK27 s.r.o., avšak do dnešného dňa neboli
vyplatené. Zníži sa nezamestnanosť, možno sa vrátia niektorí občania obce, ktorí sa odsťahovali
za prácou, obec bude mať príjem z dane z nehnuteľností, dôjde k estetickej úprave daného areálu
a obec nenesie žiadne finančné riziko v súvislosti s realizáciou tohto závodu. Predsedajúci dal
priestor k diskusii.
Poslanec Mgr. Branislav Maďar sa opýtal od prítomného zástupcu spoločnosti či sa teda
jedná o investora alebo sprostredkovateľa, keďže podal protichodné písomné stanovisko oproti
svojmu vyjadreniu na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Prítomný zástupca Ing. Barra sa vyjadril, že momentálne vystupuje ako sprostredkovateľ
a v budúcnosti bude aj investor, no ešte nie je isté, ktorá spoločnosť bude zastrešovať realizáciu
závodu – či LapsusTech alebo v prípade odkúpenia SK27 s.r.o. to môže byť zastrešené aj pod
touto spoločnosťou.
Poslankyňa Mgr. Valéria Nagyová sa vyjadrila, že pôvodne si bola istá, že podporí tento
návrh, avšak má pochybnosti o vyplatení občanov – bývalých vlastníkov pozemkov, keďže
investor uvádza iba kúpu pozemkov od spoločnosti SK27 s.r.o., a teda že nedôjde k vyplateniu
pôvodných vlastníkov pozemkov.
Ing. Barra uviedol, že nemá prehľad o zmluvných vzťahoch medzi SK27 s.r.o.
a bývalými vlastníkmi pozemkov.
Predsedajúci uviedol, že konatelia SK27 s.r.o. mali záujem niekoľkokrát vrátiť predmetné
pozemky, nakoľko boli iba sprostredkovateľskou spoločnosťou pri výkupe pozemkov pre iný
neúspešný projekt, ale ako starosta ich požiadal, aby vzhľadom na 1,5 ročné úsilie a vynaloženú
prácu pri vysporiadaní pozemkov neboli tieto vrátené pôvodným majiteľom z dôvodu, že
k podpisu takejto kúpnej zmluvy znovu už nebudú musieť pristúpiť, čo potvrdili aj prítomní
konatelia SK27 s.r.o.
Ďalej poslanec Mgr. Branislav Maďar položil otázku, či môže daná spoločnosť
nakupovať poľnohospodársku pôdu, keďže sa jedná o ornú pôdu, podľa zákona č. 140/2014 Z. z.
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, keďže predmetom kúpy by boli aj pozemky, ktoré podľa tohto zákona môže odkúpiť
iba subjekt hospodáriaci ako poľnohospodár.
Predsedajúci uviedol, že tieto pozemky odkúpia, až keď budú spĺňať zákonný
predpoklad, tzn. o 3 roky.
Ďalej Ing. Barra uviedol, že počiatočná investícia do tohto výrobného závodu je
v odhadovanej sume 2 000 000,-- EUR.
Poslanec Mgr. Branislav Maďar sa ďalej vyjadril, načo potrebuje investor cca 15 ha ornej
pôdy so značnou environmentálnou záťažou k vybudovaniu jednej výrobnej haly, na ktorú
potrebuje cca 0,5 ha výmery.
Ing. Barra povedal, že majú záujem o tento pozemok najmä z dôvodu jeho nízkej kúpnej
ceny a že podmienkou predávajúceho je, že odkúpia celú výmeru a pôda je vždy dobrá
investícia.
Poslanec Mgr. Marcel Zelvay vyjadril názor, že pri tejto sume môžu kúpiť potrebnú
výmeru aj v priemyselnom parku pri Košiciach a nemusia kupovať takú veľkú plochu a nemali
by náklady na vyčistenie predmetných pozemkov.
Poslanec Mgr. Branislav Maďar sa ďalej opýtal, či skutočne je umiestnenie ostatných
závodov s rovnakou technológiou predmetom obchodného tajomstva, keďže na minulom
zasadnutí OZ uviedol, že v Maďarsku sú už tri takéto stroje v prevádzke. Okrem toho uviedol, že
pod zhodným označením existuje staršie zariadenie, ktoré bolo umiestnené v závode v Seredi.
Uviedol, že investor v prevádzke v Seredi požiadal ešte v roku 2014 Ministerstvo životného
prostredia SR o zmenu projektu, kde chcel vymeniť nespoľahlivé zariadenia z Maďarska za
spoľahlivejšie zariadenia od slovenského výrobcu.
Ing. Barra uviedol, že jeho spoločnosť je prvou, ktorá kúpila takýto stroj a nevie
o žiadnom podniku, kde by bol takýto stroj uvedený do prevádzky. Uviedol, že podľa jeho
informácií je toto zariadenie vyrábané od roku 2017 a iné informácie nemá.
Poslankyňa Bc. Monika Hangyáková sa opýtala, či je teda možné niekde reálne pozrieť
fungovanie predmetného zariadenia.
Ing. Barra uviedol, že momentálne to nie je možné, iba ak u vynálezcu.
Poslankyňa Mgr. Valéria Nagyová sa vyjadrila, že dúfa, že v budúcnosti investor nebude
rozširovať prevádzku o činnosti, ktoré by predstavovali akúkoľvek hrozbu pre zdravie občanov
alebo pre životné prostredie.
Ing. Barra slovne uistil prítomných, že k takémuto rozšíreniu nedôjde.
Prítomný starosta susednej obce Brehov pán Marek Balog vyjadril názor, že situácia
s predmetnými pozemkami sa dá vyriešiť „trojdohodou“ a že investor chce investovať
2 000 000,-- Eur do technológie, o ktorej v podstate nič nevie, keďže ešte nikde nie je
v prevádzke a dokonca aj poslanec Mgr. Maďar si dokázal na internete vyhľadať viac informácií
ako má samotný prítomný zástupca investora. Povedal, že pri takýchto investíciách je obvyklé,
že investor ukáže fungujúcu prevádzku podobného druhu, ktorú chce realizovať sám. Vyjadril
tiež obavu, že vzhľadom na geografické umiestnenie jeho obce vzhľadom k umiestneniu závodu
a z dôvodu prevládajúcich vetrov smerom k obci Brehov, budú všetky, resp. väčšina exhalátov
zaviata práve do obce Brehov, s čím zásadne nesúhlasí. Súhlasí, že je potrebné vytvárať nové
pracovné miesta, avšak vyjadril nesúhlas s tým, aby z obcí Brehov a Sirník sa vytvárala ďalšia
skládka odpadov.
Zástupca spoločnosti SK27 s.r.o. sa vyjadril, že oni nemali problém a dokonca niekoľko
krát mali vôľu vrátiť predmetné pozemky pôvodným vlastníkom a prostredníctvom informácií
od obce sú si vedomí, že pôvodní vlastníci by radšej privítali peniaze za tieto pozemky a nie
vrátenie pozemkov.
Ďalej sa vyjadril prítomný občan pán Vojtech Rostáš ml. vo vzťahu k vyjadreniam
poslanca Mgr. Branislava Maďara, že stále rozpráva niečo iné a nech berie ohľad na to, koľko
nezamestnaných je v obci a nemá každý milióny ako on. Keby bol na jeho mieste rozprával by
rovnako. Prečo stále len kladie nejaké otázky, keď investor od neho (poslanca Maďara) nepýtajú
žiadne peniaze. Občania ho zvolili, aby im pomohol, avšak on im iba ubližuje. Ľudia pomohli
poslancom, aby sa dostali do zastupiteľstva a teraz im poslanci iba ubližujú. Uviedol tiež, že

takéto postoje boli aj v súvislosti s vybudovaním skládky odpadov, že bude zapáchať. Občan
Rostáš sa vyjadril, že býva blízko a necíti žiadny zápach. Vyjadril, aby sa poslanec nestaral o to,
ako tento závod skončí napr. o rok – ak zhoria, tak zhoria.
Poslanec Mgr. Branislav Maďar sa vyjadril, že jeho otázky smerujú iba k objasneniu
situácie, aby sa mohol s čistým svedomím rozhodnúť v predmetnej otázke a že z tohto
„rozpitvávania“ nemá žiadny osobný prospech. Ďalej sa vyjadril, že je oponentom tohto závodu
iba z dôvodu, že je to veľká neznáma a nikde žiadne konkrétne informácie nie sú dostupné.
Prítomný starosta obce Brehov sa vyjadril, že v konečnom dôsledku celá váha
rozhodnutia padá na poslancov a v prípade, že rozhodne o umiestnení závodu, ktorý bude neskôr
obyvateľom obce prekážať napr. produkovaním zápachu, obyvatelia budú obviňovať práve
poslancov OZ, že s takýmto závodom súhlasili.
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. 44/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 4. Prerokovanie investičné zámeru spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje umiestnenie výrobného závodu v areáli bývalého
Poľnohospodárskeho družstva Sirník na spracovanie druhotných surovín, technologických
plastov
s cieľom výroby hlavného cieľového produktu, parafínu v areáli bývalého
Poľnohospodárskeho družstva Sirník.
Investor zabezpečí finančné vyrovnanie za pozemky v dotknutom území a pri obsadzovaní
pracovných pozícií bude uprednostňovať občanov obce Sirník.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Valéria
Nagyová, Jana Volčková,
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 15.02.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 5 - Prerokovanie žiadosti pána Radoslava Semana
Starosta obce ako predsedajúci opäť upriamil pozornosť poslancov obecného zastupiteľstva
na zaslané pracovné materiály, ktoré obsahovali žiadosť pána Semana o súhlas s umiestnením
prevádzky rýchleho občerstvenia na parcele KN C č. 356/3 v k. ú. Sirník.
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. 45/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 5. Prerokovanie žiadosti pána Radoslava Semana
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje žiadosť pána Radoslava Semana na umiestnenie
a prevádzkovanie zariadenia rýchleho občerstvenia na parcele KN C č. 356/3 v k. ú. 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 15.02.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 5 - Prerokovanie žiadosti pána Daniela Lajoša
Starosta obce ako predsedajúci opäť upriamil pozornosť poslancov obecného zastupiteľstva
na zaslané pracovné materiály, ktoré obsahovali žiadosť pána Lajoša výstavbu bytového
komplexu v obci Sirník. Obec eviduje 12 žiadostí o nájomné bývanie. Vyjadril názor, že je
potrebné podporiť mladé rodiny, aby z obce neodchádzali, lebo mladé rodiny predstavujú
budúcnosť našej obce.
Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu. (príloha č.5)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 46/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 5. Prerokovanie žiadosti pána Daniela Lajoša
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie žiadosť pána Daniela Lajoša na podporu bývania
mladých rodín v obci 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 15.02.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Uznesenie OZ č. 47/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 5. Prerokovanie žiadosti pána Daniela Lajoša
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. ukladá komisii sociálnej, bytovej výstavby a investičných zámerov
vypracovať koncepciu riešenia podpory mladých rodín na území obce Sirník do najbližšieho
plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, t. j. do 22.03.2019.
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 15.02.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 5 - Prerokovanie žiadosti pána Gabriela Kača
Starosta obce ako predsedajúci opäť upriamil pozornosť poslancov obecného zastupiteľstva
na zaslané pracovné materiály a uviedol, že pán Kačo reprezentuje obec súťažne v motokrose
po celom Slovensku.
K bodu vystúpil prítomný hlavný kontrolór obce Ing. František Feďák a upozornil, že
keďže v rozpočte nie je uvedená položka zohľadňujúca podobný zámer, bude potrebné prijať
rozpočtové opatrenie k zmene rozpočtu obce.
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. 48/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 5. Prerokovanie žiadosti pána Gabriela Kača
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje žiadosť pána Gabriela Kača na jednorazovú finančnú pomoc vo
výške €200,00 na podporu celoslovenského reprezentovania obce Sirník v motokrose.
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 15.02.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 5 - Prerokovanie žiadosti pani Evy Snižikovej
Starosta obce ako predsedajúci opäť upriamil pozornosť poslancov obecného zastupiteľstva na
zaslané pracovné materiály a vyzval poslancov k pripomienkam.
Poslankyňa Mgr. Valéria Nagyová sa opýtala, či by bolo možné navýšiť požadovanú
sumu na sumu 1000,-- EUR, napr. k nákupu nejakých potrieb alebo ošatenia pre pozostalé
dieťa keďže sa v podstate jedná o sirotu.
Prítomná referentka OcÚ pani Klára Krajníková uviedla, že maloletá nemá ani nárok na
sirotský dôchodok podľa platnej právnej úpravy.
Predsedajúci jej odpovedal, nech uvedie zákonný rámec, na základe ktorého by to bolo
možné.
Poslankyňa Bc. Monika Hangyáková ďalej navrhla, aby bola schválená finančná pomoc
v opakujúcom sa plnení v sume 1000,-- Eur ročne.
Predsedajúci sa vyjadril, že zákon neumožňuje obci poskytnúť takéto plnenie, resp.
nemá o takejto možnosti vedomosť.
Prítomný hlavný kontrolór sa vyjadril, že pomoc môže obec poskytnúť iba občanovi
v hmotnej núdzi, ktorá sa posudzuje ad hoc, tzn. že nie je možné prijať uznesenie na opakujúce
sa plnenie, keďže nie je možné predpokladať vývoj situácie žiadateľky.
Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu. (príloha č.7)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 49/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 5. Prerokovanie žiadosti pani Evy Snižikovej
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 v nadväznosti na § 3 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje žiadosť pani Evy Snižikovej, Záhradná
147/2 Sirník o riešení náhlej núdze vo forme jednorazovej finančnej pomoci vo výške 712,96
€.
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 15.02.2019

Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. – 6. Schválenie kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa pod
chodníkom
Starosta obce ako predsedajúci upriamil pozornosť poslancov obecného zastupiteľstva na
pracovné materiály a poznamenal, že pri spracovaní poslednej kúpnej zmluvy na pozemky
určené na výstavbu chodníka boli nedopatrením vynechané dve parcely.

Keďže k uvedenej téme už neboli žiadne pripomienky ani otázky, predsedajúci dal
hlasovať o predloženom návrhu. (príloha č.8)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 50/II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 08.
februára 2019
K bodu č. 6 Schválenie kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa pod
chodníkom
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje kúpu nehnuteľností od:
Meno: Helena Vitányiová, rod. Kalanová, trvalé bydlisko: ......................... Dátum narodenia:
................, osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc. č.
331/34 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, zapísané na LV č. 810 v podiele 2/32
pod B8, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.
Meno: Dionýz Kačo, rod. Kačo, trvalé bydlisko: ............................, Dátum narodenia:
..................., osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Sirník parc.
č. 331/40 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2, zapísané na LV č. 804 v podiele
1/24 pod B4, jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape.
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 15.02.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. - 7. Rozprava
Starosta obce ako predsedajúci podrobnejšie informoval o možnostiach obce podať žiadosť
o dotáciu z troch projektových možností, a to v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na projekt
„Prevencia kriminality“, v pôsobnosti Ministerstva financií SR – dotácia nie je účelovo viazaná
a dotácia v pôsobnosti Úradu vlády SR na projekt „Podpora rozvoja športu“.
V rozprave vystúpila poslankyňa Bc. Monika Hangyáková s otázkou, či v našej obci je
kriminalita až na takej úrovni, že potrebujeme realizovať projekt na prevenciu kriminality.
Navrhla, že keďže už máme exteriérový fitness park, či by nebolo možné realizovať interiérové
fitness centrum.
Starosta obce jej odpovedal, realizovať je možné viacero projektov – napr. verejné
osvetlenie, rozšírenie kamerového systému, atď. Poznamenal tiež, že na fitness centrum obec
nemá priestorové kapacity. V minulosti mali mladí zriadenú klubovňu so zariadením (boxovacie
vrecia, rukavice atď.) avšak v súčasnosti už nikto neprejavuje záujem o tento šport v našej obci.
V susednej budove pri obecnom úrade obec plánuje zriadiť komunitnú budovu vo forme akéhosi
denného stacionára pre seniorov.
Ďalej starosta obce navrhol venovať do tomboly v rámci plesu obce pred tromi rokmi
zakúpenú benzínovú kosačku Dolmar, ktorá však ešte nebola v prevádzke.

Starosta obce informoval o zámere VSD a.s. rekonštruovať časť elektrického vedenia
v obci.
Starosta obce tiež informoval o nižšej vyjednanej cene za vývoz TKO od spoločnosti
Kosit a.s. na sumu 1,10€/nádobu namiesto pôvodných 1,30€/nádobu. Taktiež informoval, že do
konca kalendárneho roka zostávame pri žetónovom systéme zberu.
Bod č. 8 - Návrh na uznesenie
Predložila predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Valéria Nagyová. Návrh bol schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ, (príloha č.9)
Bod č. 9 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Overovatelia : Bc. Monika Hangyáková
Jana Volčková

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

Zapísal: JUDr. František Galuško

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

Viktor Kalán, starosta obce

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

Prílohy: - podľa textu,

