
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  priebežne sa plní  

 

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  splnené  

 

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.x /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  priebežne sa plní 

 

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  - splnené  

 

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0  splnené  

 

 

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  splnené , zaslaná odpoveď 

 

 

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  splnené  

 

 



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. 571107/7163, Mgr. Branislav Maďar, zástupca 

starostu, r. č. 821225/9550, Bc. Monika Hangyáková, poslankyňa, r. č. 786113/9550, Klára 

Krajníková, referentka, r. č. 635305/7029.  

  

Výsledok hlasovania: za 7 proti 0 zdržali sa 0  splnené  

 

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                         splnené  

 

 

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  čiastočne splnené 

 

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 



 

 

  

 

 



Uznesenia   
z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 25. januára 2019 

 

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 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 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 

 

 

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 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 28.01.2019 

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

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 odst.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 

 

 

 

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 odst.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     priebežne sa plní  

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

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 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  v súlade s  § 15 zákona odst.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 odst. 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: 

 

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 



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 odst.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 €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    splnené  

 

V Sirníku dňa 28.01.2019 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

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 odst.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    splnené  

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

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 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  nákup novej alebo repasovanej snehovej radlice ako  

 

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     splnené  

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie   
z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 08. februára 2019 

 

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 

 

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 

 

 

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    zaslaná odpoveď  



        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

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    zaslaná odpoveď   

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

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    zaslaná odpoveď 

 

 

         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     nesplnené  

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 



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    zaslaná odpoveď 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

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    splnené 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

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: Brehov 99, 076 05 Dátum 

narodenia: 20.06.1949, 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: Čsl. armády 1855/8, Trebišov Dátum 

narodenia: 14.02.1960, 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     splnené  

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa  

k jednotlivým bodom  V.  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Sirník  

 

 Dôvodová správa  k bodu č. 4 Informácia o plánoch nového prevádzkovateľa skládky 

odpadu   REMKO Sirník  s.r.o  
Od 1.7,2018  je  nový prevádzkovateľ skládky TKO  v k.ú obci Sirník. V tejto  súvislosti som  

si dovolil   pozvať   na   naše rokovanie Ing. Evu Čudkovú , riaditeľku koncových zariadení , 

aby  Vám podala informáciu o prebehujúcich  prácach  a o plánoch prevádzkovateľa skládky 

odpadu   REMKO Sirník  s.r.o.   

 

Dôvodová správa  k bodu  č. 6 Prerokovanie  prenájmu nehnuteľnosti  vo vlastníctve obce  

Obec  je  vlastníkom pozemkov   na LV 279  v k.ú obce  Sirník.  Žiadosť  o prenájom podala   

s.r.o   Vargaeštok  v zastúpení  MVDr. Alexander Vargaeštok, trvalé bytom Hraň , ul. SNP č. 

457.  Zásady  hospodárenia s majetkom obce  účinný od 7.10.2009 a tým súvisiace  materiály   

boli zverejnené v materiáloch  na zasadnutie OZ. Navrhujem , aby OZ schválil, prenájom 

využiteľnej  výmery pozemkov uvedených v  ponuke na prenájom  a text dohody o prenájme.  

 

 

Dôvodová správa  k bodom  č. 8 až 14  -   uvedené materiály  je potrebné zosúladiť s platným 

mi právnymi predpismi, čo je dôvodom ich predkladania  na prerokovanie obecného 

zastupiteľstva.   

 

Dôvodová správa  k bodu  č. 15. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti 

- MX Team ESTRI Hraň  - je to  jedinečné a výnimočné podujatie,  ktoré sa   uskutočňuje  na    

východe Slovenska, preto  navrhujem žiadosť schváliť.  

 

-  Marek Kočiš, Sirník Garážová 47  -   menovaný  má záujem podnikať -   otvoriť  obchod.  

Obec  má záujem  podporiť  malých podnikateľov  na území obce preto navrhujem  symbolické   

nájomné. V tejto súvislosti  bol vypracovaný návrh  na prenájom,  čo Vám  bolo dané  

v materiáloch  na zasadnutie   obecného zastupiteľstva.  Na základe  uvedených navrhujem 

žiadosť schváliť.  

 

-  účasť  na  medzinárodnej súťaži vo varení jedál z diviny a rýb  v MR -   naša  obec  sa   

pravidelne  niekoľko rokov zúčastňuje  uvedeného podujatia,  navrhujem   účasť   na  uvedenom 

podujatí   schváliť.   

 

- usporiadanie  súťaže v love rýb -   uvedené podujatie   v prípade schválenia  by  vstúpi do 3. 

ročníka.  Cieľom   podujatia   zabezpečiť relax  pre každú kategóriu  obyvateľov.Navrhujem  

usporiadanie  súťaže v love rýb.   

 

 - podpora  rekreačného pobytu seniorov –  z obce Sirník,  do kúpeľného  mesta Hajdunánás,  

je populárna. Celková cena  zájazdu  cez  Firmu   Kačo Árpád, Martina, Sirník 1,     je 175,20 

s DPH.  v minulom roku  polovicu  nákladov  objednal  u podnikateľa  obec.  Navrhujem, aby 

sme podporili   seniorov s čiastkou v sume 87,60 € s DPH na osobu.  Pričom štvordňový  pobyt  

bude obsahovať   cestovné  náklady  tam a späť,   náklady  na ubytovanie, vstupné na kúpalisko, 

plnú penziu  a všetky iné poplatky.  Predpokladaný  termín zájazdu je 25 - 28 júna  2019.  

Oprávnené osoby: invalidný a starobný dôchodcovia 

 

  - vytvorenie kvetinových záhonov  v obci -  na ulici Garážovej,  ale aj inde vodiči nákladných   

aut nevidia podzemné vodovodné hydranty a naženú  na zariadenia. Na  elimináciu prípadných 

škôd  navrhujem vytvorenie  kamenných kvetinových záhonov  tak ako  pri  fitnes parku.   

 

- vyhodnotenie fašiangovej zábavy -  vyhodnotenie  ste obdŕžali, Ďakujem poslancom  za   

nezištnú pomoc pri zorganizovaní akcie  najmä  J.  Volčkovej,  M. Hangyákovej,  J. Levkivovi. 



 

Dôvodová správa  k bodu  č. 16 Prerokovanie odstránenia skládky odpadu  v k.ú obce  

Je takmer isté, že  činnosť organizácie  Združenie  obcí pre separovaný  zber  ZEMPLÍN n.o.  

v sídlom   v Cejkove,  sa ukončí.  Po tejto organizácii ostane  v k. ú.  obce  na silážnej  ploche 

TKO v objeme cca 5 - 5,5 tisíc  ton TKO  na ťarchu obce.   Bol  prisľúb zo strany spoločnosti 

KOSIT a.s., že  túto záťaž  zlikviduje  na vlastné náklady.  Prísľub naďalej trvá,  avšak   nedošlo 

k skutkom. Na základe požiadavky  uvedenej spoločnosti  som  oslovil   niekoľko spoločností 

na  presun   obsahu  silážnej jamy. Na oslovenie reagovali  traja.   Jeden dal  cenu 72000, 00 € 

s DPH,  druhy, 71402,00  € s DPH,  a tretí v poradí 28267,20 € s DPH.   Som si istý, že ceny 

pôjdu  nahor, preto navrhujem , aby OZ schválilo  prevoz obsahu  silážnej  plochy  na skládku 

TKO.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU  
VO VLASTNÍCTVE OBCE SIRNÍK FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU  

č. 1/2019  

Obec Sirník v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sirník, účinným od 07.10.2009 vyhlasuje 

ponuku na prenájom nasledovného pozemku vo vlastníctve obce  formou  priameho prenájmu 

Predmet nájmu: 

parcela 

Výmera 

v m2 

percento 

využitia 

využiteľná 

výmera 

v m2 1074/1 78914 50 39457 

1197 43832 50 21916 

1224 17685 15 2653 

1233 1050 90 945 

1234 1449 80 1159 

1244 13782 10 1378 

1265 982 10 98 

1282 780 5 39 

1389 226964 50 113482 

1390 39197 70 27438 

1392 363 100 363 

1393 1334 100 1334 

1394 809 100 809 

1396 6229 95 5918 

1397 11689 90 10520 

SPOLU 445059   227509 

Vyššie uvedené parcely  sú evidované   Správou katastra  v Trebišove  na LV č. 279  k. ú. obce Sirník, 

druh pozemku  trvalé  trávne porasty. 

 

Účel využitia prenájmu ponúkaného pozemku: podnikateľské účely  

Minimálna cena za prenájom ponúkaného pozemku je určená  uznesením  Obecného 

zastupiteľstva  obce Sirník č........  v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Sirník účinných od 07.10.2009, teda za nájomné aké sú v čase vyhlásenia ponuky mieste obvykle 

prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel pozemky t.j  za 50,00€ /ha / rok, za pozemky na 

podnikateľské účely za využiteľnú výmeru uvedenú v predmete nájmu. 
Predpokladaná doba prenájmu: Doba u r č i t á  - sedem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy. 

Ostatné podmienky prenájmu  
Obec Sirník si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky cenové 

ponuky resp. priamy prenájom zrušiť. Účastník môže predložiť najviac jednu ponuku. Ak účastník 

podá viac ponúk, budú všetky zo súťaže vylúčené.  

Podmienky predloženia cenovej ponuky  
Obec Sirník stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich podmienky pre záujemcov o prenájom 

uvedeného majetku obce Sirník  

do 05.04.2019, najneskôr do 12,00 hod.,  

a to do podateľne Obecného úradu Sirník, Hlavná 152/21, 076 03  Sirník. 

Ponuka musí obsahovať:  

a) Presné označenie účastníka:  

- Fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefonický kontakt alebo  

- Fyzická osoba - podnikateľ:  obchodné meno, miesto podnikania, IČO, tel. kontakt  

- Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telef. kontakt  

b) Výška nájomného za 1 ha/rok  



c) Účel nájmu  

d) Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že sa v jeho prípade nejedná o fyzickú osobu podľa § 9a, 

ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, alebo právnickú 

osobu podľa § 9a, ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

f) Dátum a podpis, príp. pečiatka oprávnenej osoby  

g) Písomný súhlas fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov  
Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom  

„Nájom pozemkov - Neotvárať!", bez akéhokoľvek ďalšieho označenia zalepenej obálky, na Obecný 

úrad Sirník, Hlavná 152/21, 076 03  Sirník (rozhodujúci je čas prijatia obálky do podateľne Obecného úradu).  

Informácie na tel. č. 056/6790279 0907 660 755   

V Sirníku dňa xx .03.2019  

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce   

 

 

 

 

 

 

Príloha  :  

- návrh  dohody o nájme   pozemkov  na poľnohospodárske  účely 

  
 
 
 
 
 

 

 

  



D o h o d a 

o nájme   pozemkov  na poľnohospodárske  účely 

 

Uzatvorená  medzi :  

1. Prenajímateľom: 

Obec Sirník , zastúpená starostom obce  Viktorom Kalánom  
IČO : 00331902 
so  sídlom 076 03 Sirník , Hlavná 152/21  
Bankové spojenie: VUB Trebišov 
IBAN: SK96 0200 0000 0000 1382 0622 

(ďalej aj ako „prenajímateľ“) 

 

a 

 

2. Nájomca:  

Názov spoločnosti: 

IČO: 

Sídlo: 

(ďalej aj ako „nájomca“) 

 

3. Predmet   nájmu:    

parcela výmera 

percento 

využitia 

využiteľná 

výmera 

1074/1 78914 50 39457 

1197 43832 50 21916 

1224 17685 15 2653 

1233 1050 90 945 

1234 1449 80 1159 

1244 13782 10 1378 

1265 982 10 98 

1282 780 5 39 

1389 226964 50 113482 

1390 39197 70 27438 

1392 363 100 363 

1393 1334 100 1334 

1394 809 100 809 

1396 6229 95 5918 

1397 11689 90 10520 

        

SPOLU 445059   227509 

 

 

Spolu ....... 227509m2 

Vyššie uvedené parcely  sú evidované   Správou katastra  v Trebišove  na LV č. 279  k. ú. obce Sirník , druh 

pozemku  trvalé  trávne porasty. 

 

4. Výška  nájmu:   Výška nájomného  bola  stanovená  na základe  ponuky prenajímateľa   

ročne  vo výške  ...........,00.-€   za  1 ha . (slovom  : ........................... EUR za jeden hektár)    
Prenajímateľ môže jednostranne zmeniť výšku nájomného v  prípade zmeny  právneho predpisu, v prípade 

inflácie alebo devalvácie meny  



5.  Splatnosť  nájomného:  Nájomné  dohodnuté  v bode 4  tejto  zmluvy,  nájomca zaplatí  prenajímateľovi 

vopred v hotovosti do pokladne alebo na účet obce do 30.novembra.   Nájomne za prvý rok  uhradí  do 30 

dní odo dňa  účinnosti   dohody o nájme.  

V prípade  nezaplatenia   nájomného v čas  nájomca zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,0 € (jedensto eur) 

za každý deň omeškania.   

6.  Doba  nájmu:  Dočasné užívanie poľnohospodárskej   pôdy  sa   uzatvára    na dobu určitú na 7 rokov 

odo dňa  účinnosti   dohody o nájme 

7.  Účinnosť  a platnosť  zmluvy: platnosť  vzniká  dňom  podpisu a účinnosť nasledujúci deň po dni 

zverejnenia dohody.  

8. Ostatné  dojednania:  Túto  dohodu  je   možné   meniť  a dopĺňať  oboma účastníkmi  len  v písomnej  

forme. Výpovedná lehota   dohody je 1 rok.  

9. Nájomca  sa  zaväzuje:  

- obhospodarovať  a využívať   prenajatú  pôdu   na účely  poľnohospodárskej  prvovýroby,      

-  neprenajať bez súhlasu  prenajímateľa   pozemky  tretej osobe.   

10.  Prenajímateľ v prípade potreby môže jednostranne znížiť výmeru prenajatých  pozemkov, alebo  na 

uvedených parcelách realizovať akýkoľvek projekt  bez súhlasu nájomcu.     

11. Táto zmluva  je  vyhotovená  v štyroch  exemplároch ,  pre každého po dva  vyhotovenia .    Účastníci  

dohody  potvrdzujú , že text  dohody   bol  prečítaný   a na znak  súhlasu  s jej obsahom  a prejavom  vôle  ju 

vlastnoručne podpisujú . 

 

V Sirníku , dňa  ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

Za prenajímateľa:   Viktor Kalán , starosta   Za   nájomcu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencionálny záujemcovia  :  

 

 

1. Maďar Miroslav, SHR, Sirník, Hlavná 99,  076 03 Hraň  

2. Ing. Vargaeštok Ján, SHR,   SNP 445 Hraň ,  

3. Vargaeštok  Alexander, SHR, SNP 445, Hraň  

4. František Šváb, SHR, Sirník, Hlavná 3, 076 03  Hraň 

5. SP Agro s.ro. Milhostov 145 , 075 01  Trebišov    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Nájomná zmluva 

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Prenajímateľ: 

Obec Sirník , zastúpená starostom obce  Viktorom Kalánom  

IČO : 00331902 

so  sídlom 076 03 Sirník , Hlavná 152/21  

Bankové spojenie: VUB Trebišov 

IBAN: SK96 0200 0000 0000 1382 0622 

(ďalej aj ako „prenajímateľ“) 

 

a 

nájomca: 

meno a priezvisko: Marek Kočiš, rod. Kočiš   

dátum narodenia: 25. 04. 1973 

trvale bytom: Garážová 47/8, Sirník 

(ďalej aj ako „nájomca“) 

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme bytu za týchto podmienok: 

Článok I 

Predmet nájmu  popis  stavu  

1. Prenajímateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Sirník, parc. č. 372, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na katastrálnej mape, LV č. 279 

pod B1. 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať do užívania nájomcovi za odplatu časť pozemku 

uvedeného v článku 1 bod 1 vyšpecifikovanú na priloženom situačnom výkrese, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3. Pod prenajímanou nehnuteľnosťou je vedené betónové potrubie na odvedenie zrážkovej 

vody o priemere 100 cm.  

Článok II 

Účel nájmu 

1. Prenajímateľ prenecháva nehnuteľnosť  nájomcovi výlučne za účelom využívania ako 

parkovacej plochy pre jednostopové a dvojstopové osobné nemotorové a motorové vozidlá 

s maximálnou hmotnosťou do 2t. 

2. Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatú  nehnuteľnosť využívať v súlade s dohodnutým 

účelom. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá 

právo prenajímateľa odstúpiť od zmluvy. 

Článok III 

Práva a povinnosti prenajímateľa 



3. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nehnuteľnosť nájomcovi do užívania v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie. O odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti spíšu zmluvné 

strany písomný protokol, ktorý bude pripojený k tejto zmluve ako jej príloha č. 2. 

2)Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie nehnuteľnosti po celú 

dobu účinnosti tejto zmluvy. 

3)Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do  nehnuteľnosti za účelom vykonania kontroly, či ju 

nájomca užíva dohodnutým spôsobom aj  bez prítomnosti nájomcu. 

Prenajímateľ je oprávnený v prípade hroziacej škody vstúpiť na nehnuteľnosť, ktorá je 

predmetom nájmu za účelom vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie alebo 

zmenšenia jej následkov. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti nájomcu 

1. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 

na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za 

vzniknutú škodu. V prípade spôsobenia škody na predmete  nájmu uvedenom v čl. 1 bod 3 j e 

nájomca povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, písomne oznámiť na Obecný úrad 

v Sirníku poškodenie. Zároveň je nájomca povinný spôsobené poškodenie na zariadení podľa 

čl. 1 bod 3, odstrániť na vlastné náklady do 5 kalendárnych dní odo dňa vzniku škody. 

V prípade nedodržania lehoty je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,--€ 

za každý ďalší začatý deň odstraňovania spôsobenej škody presahujúci danú lehotu. 

2) Nájomca je oprávnený na vlastné náklady upraviť a spevniť prenajatú plochu napr. 

zatrávňovacími tvárnicami za účelom využiteľnosti prenajatej plochy na účel nájmu. 

3) Zmeny na nehnuteľnosti, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je povinný 

po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na náhradu 

nákladov spojených s takýmito zmenami. 

4) Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez 

prechádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

5) Nájomca sa zaväzuje  označiť  parkovacie  miesto dopravnou zn. npr. IP12 a udržiavať 

poriadok na nehnuteľnosti a v jej okolí. Správať sa v súlade s dobrými mravmi a zásadami 

slušného susedského spolunažívania. Keďže okolí  sú záhrady a rodinné domy, dbať na to, 

aby nedošlo k vyrušovaniu nadmerným hlukom a iným spôsobom. Porušenie niektorej z 

vyššie uvedených skutočností sa bude považovať za závažné porušenie zmluvy.   

6) Nájomca sa zaväzuje vykonávať na svoje náklady drobné opravy v nehnuteľnosti  súvisiace 

s jej užívaním a s bežnou údržbou. Drobnými opravami sa pre účely tejto zmluvy považujú 

opravy, ktorých náklady v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 33,– €. Nájomca nemá voči 

prenajímateľovi nárok na náhradu takto vynaložených nákladov. 

Článok V 

Doba nájmu 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom  nehnuteľnosti  sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu   

trvanie  živnosti  na prevádzkovanie  obchodu. 



Článok VI 

Nájomné 

1) Nájomné za užívanie nehnuteľnosti je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 50,-- € 

ročne. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť nájomné v hotovosti do pokladne  

obecného úradu alebo bankovým prevodom na účet prenajímateľa vždy za nasledujúci 

kalendárny rok. Nájomné je splatné vždy k 15. decembru príslušného kalendárneho roka. 

3) Nájomné za prvý rok nájmu uhradil nájomca v hotovosti do pokladne obecného úradu pri 

podpise zmluvy.  

Článok VIII 

Skončenie nájmu 

1) Nájomný pomer zaniká uplynutím doby, na ktorý bol dohodnutý. Nájomca  je povinný   

písomne  oznámiť  prenajímateľovi  do 10 dní  ukončenie živnosti  na prevádzkovanie  

obchodu. V prípade nedodržania lehoty je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 100,--€ za každý ďalší začatý deň  neoznámenie  ukončenia živnosti  na 

prevádzkovanie  obchodu. 

2) Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou 

písomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán pre podstatné 

porušenie zmluvy. 

3) Prenajímateľ je oprávnený zmluvu vypovedať z dôvodov uvedených v Občianskom 

zákonníku. 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

1) Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa podľa 

poradia číslujú a označia dátumom. 

2) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce. Táto zmluva je vyhotovená v 

dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

V Sirníku  dňa .........  marca  2019 

 

za prenajímateľa : Viktor Kalán , starosta obce  ...................................................... 

za nájomcu: Marek Kočiš     .......................................................

    



 



Návrh 

UZNESENIA 

zo V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. marca 2019 

 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 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 Jana Volčková, členovia: Ján 

Levkiv Mgr. Valéria Nagyová a overovateľov zápisnice Arpád Kačo, Mgr.  Branislav 

Maďar 

 

Výsledok hlasovania:  za  proti  zdržali sa   
 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 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  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

1. K bodu č. 4 - Informácia o plánoch nového prevádzkovateľa skládky odpadu   

REMKO Sirník  s.r.o – Ing. Eva Čudková  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie  na vedomie informáciu o plánoch nového prevádzkovateľa skládky 

odpadu   REMKO Sirník  s.r.o 

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 5 -  Vyhodnotenie uznesení z II. V. IV. 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 II. V. IV. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva  bez pripomienok.  

  

 



V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 6 – Prerokovanie  prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce    
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje prenájom využiteľnej  výmery pozemkov uvedených v  ponuke na 

prenájom  a text dohody o prenájme.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

Uznesenie OZ č. xx /V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 7 - Správa  inventarizačnej komisie  o vykonaní  inventarizácie  majetku  obce 

za rok 2018 – predkladá  Mgr. B. Maďar, predseda komisie  

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie  Správa  inventarizačnej komisie  o vykonaní  

inventarizácie  majetku  obce za rok 2018, bez pripomienky.   

 

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx /V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 8 - Prerokovanie Štatútu Obce Sirník   
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  Štatútu Obce Sirník   

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 9 - Prerokovanie Zásad hospodárenia s majetkom obce Sirník  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 



V Sirníku dňa  

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 10 -  VZN  č.1/2019 o pravidlách  času  predaja  v obchode  a času prevádzky  

služieb   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.1/2019 o pravidlách  času  predaja  v obchode  a času 

prevádzky  služieb   na  území obce  Sirník 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 11 - VZN  č.2/2019 o miestnom referende v obci Sirník  
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  VZN  č.2/2019 o miestnom referende v obci Sirník  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 12 - VZN  č.3/2019 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  VZN  č.3/2019 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 13 – VZN  č.4/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp v obcí Sirník  



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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  VZN  č.4/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp v obcí Sirník  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 14 – VZN  č.5/2019  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v obcí Sirník  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  VZN  č.5/2019  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  žiadosti:  MX Team ESTRI Hraň,   

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  MX Team ESTRI Hraň o poskytnutia  nenávratného   finančného 

príspevku  - dotácie  z rozpočtu obce Sirník    na rok 2019 vo výške 2000.- €  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  žiadosti:  Marek Kočiš,  

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  žiadosť  o nájom  pozemku  v rozsahu uvedenom  v nájomnej 

zmluvy.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 



         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:   účasť  na  medzinárodnej súťaži 

vo varení jedál z diviny a rýb  v MR,   

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  účasť  na  medzinárodnej súťaži vo varení jedál z diviny a rýb  

v MR za  podmienok ako v predošlých rokoch.    

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:    usporiadanie  súťaže v love rýb,   

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  usporiadanie  súťaže v love rýb,  podmienok ako v minulých 

rokoch.    

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: podpora  rekreačného pobytu 

seniorov,  

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  podporu  rekreačného pobytu seniorov z obce Sirník,  do 

kúpeľného  mesta Hajdunánás   so  sumou 87,60 € s DPH.  Pričom štvordňový  pobyt  bude 

obsahovať   cestovné  náklady  tam a späť,   náklady  na ubytovanie ,vstupné n kúpalisko, plnú 

penziu  a všetky iné poplatky.  Predpokladaný  termín zájazdu je 25 - 28 júna  2019.  Oprávnené 

osoby: invalidný a starobný dôchodcovia obe  Sirník.      

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 



Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  vytvorenie kvetinových záhonov  

v obci,  

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje vytvorenie kvetinových záhonov  v obci.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:  vyhodnotenie fašiangovej zábavy. 

 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie vyhodnotenie fašiangovej zábavy bez pripomienky.   

 

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 16 – Prerokovanie odstránenia skládky odpadu  v k. ú. obce  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  odstránenia skládky odpadu  v k. ú. obce  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. xx/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22. 

marca 2019 

K bodu č. 17 – Rozprava  

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 aktualizácií projektu s názvom  Mládežnícky fitness park a o trvalé 

odňatie  PP   podľa §10  Zákona  220/2004  Z.z.  v  z. n .p   – náklad  cca 1000.- €  



 

- informácia o prebehujúcom  návrhu  na začatie exekúcie voči  Združeniu  Zemplín  n.o Cejkov,  

t.j návrh  na zastavenie  exekúcie súd  zamietol,   nemáme informáciu, či uznesenie nadobudlo 

právoplatnosť, keďže odporca má právo podať sťažnosť v zákonnej lehote.  

Požiadal som právneho zástupcu, aby   po uplynutí 15 dní  na podanie sťažnosti  sa informoval  

o právoplatnosti.  Na žiadosť súd odpovedal, že   uznesenie ešte nie je právoplatné.  

  

- informáciu starostu o prieskume  trhu  na  realizáciu  chodníka k ZŠ, zábradlia do  MŠ 

a rozlúčkovej siene 

 

- informáciu  o výzve  na   zaobstaranie  elektromobilu a   na zateplenie  verejných budov  

-  prednesené diskusné príspevky  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


