Zápisnica
z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník
zo dňa 22. marca 2019
Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v obci Sirník ( ďalej len 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. 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 Mgr. Marcela Zelvaya. Poslanec Mgr.
Marcel Zelvay odmietol vykonať prácu zapisovateľa. Starosta sa spýtal či je ochotný
niekto z poslancov viesť zápisnicu zo zasadnutia OZ. Z radov poslancov ani jeden nemal
záujem o prácu zapisovateľa. Vzhľadom na situáciu navrhol, že on vyhotoví zápisnicu zo
zasadnutia OZ. Ďalej navrhol návrhovú komisiu v zložení Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr.
Valéria Nagyová a overovateľov zápisnice Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
Keďže k uvedenej téme neboli žiadne pripomienky, predsedajúci dal hlasovať o predloženom
návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 51/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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 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. 52/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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 4 Informácia o plánoch nového prevádzkovateľa skládky odpadu REMKO
Sirník s.r.o
Starosta informoval prítomných, že od 1.7.2018 je nový prevádzkovateľ skládky TKO v k.
ú. obce Sirník. V tejto súvislosti si dovolil pozvať na rokovanie OZ Ing. E. Čudkovú,
riaditeľku koncových zariadení, a Ing. R. Biznára, aby podali informáciu o prebiehajúcich
prácach a o plánoch prevádzkovateľa skládky odpadu REMKO Sirník s.r.o. Košice. Starosta
privítal prítomných zástupcov spoločnosti a odovzdal im slovo. Pani riaditeľka vo svojej
prezentácií oboznámila prítomných s prácou na skládke (rekultivácia) a zámermi spoločnosti
- možnosť zriadenia skládky nebezpečného odpadu Prítomní sa spýtali ohľadom prednesenej
témy na rôzne veci, na ktoré zástupcovia spoločnosti odpovedali. Starosta poďakoval za
informácie, ochotu a účasť na zasadnutí OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 53/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22.
marca 2019
K bodu č. 4 - Informácia o plánoch nového prevádzkovateľa skládky odpadu REMKO
Sirník s.r.o
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 prácach a o plánoch nového
prevádzkovateľa skládky odpadu REMKO Sirník s.r.o Košice.
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 5 - Vyhodnotenie uznesení z II. III. IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Vyhodnotené uznesenia boli zverejnené a zaslané poslancom. Starosta sa spýtal, či sú
otázky k vyhodnoteniu. Otázky a ani pripomienky neboli. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 54/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. III. IV. zasadnutia obecného
zastupiteľstva bez pripomienok.
V Sirníku dňa 22. marca 2019
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 6 – Prerokovanie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Starosta informoval, že obec je vlastníkom pozemkov na LV 279 v k. ú. obce Sirník.
Žiadosť o prenájom podala Vargaeštok s.r.o. v zastúpení MVDr. Alexander Vargaeštok, so
sídlom Hraň, ul. SNP č. 457. Zásady hospodárenia s majetkom obce účinné od 7.10.2009, a s
tým súvisiace materiály boli zverejnené v materiáloch na zasadnutie OZ. Spolu so
zástupcom a pracovníkom obce vypracovali k tomu potrebné náležitosti. Navrhol, aby OZ
schválilo prenájom využiteľnej výmery pozemkov uvedených v ponuke na prenájom a text
dohody o prenájme. K danému bodu otvoril rozpravu. Poslanec Mgr. M. Zelvay podal
pozmeňujúce návrhy. A to: prenájom celej výmery parciel v ponuke na prenájom, a zníženie
minimálnej ceny na 25,00€/ha/rok. Starosta dal hlasovať o návrhoch. Pozmeňujúce
návrhy boli jednomyseľne schválené a zapracované do textov.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 55/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 ponuku na prenájom pozemkov a text dohody o prenájme
vrátane pozmeňujúcich návrhov.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 7 - Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku obce za
rok 2018 – predkladá Mgr. B. Maďar, predseda komisie
Predložil Mgr. B. Maďar, predseda komisie. Starosta sa spýtal, či má niekto pripomienky.
Pripomienky zo strany prítomných neboli.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 56/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 pripomienok.
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 8 - Prerokovanie Štatútu Obce Sirník
Starosta podal informáciu o tom, že uvedený materiál je potrebné zosúladiť s platnými
právnymi predpismi, čo je dôvodom predkladania na prerokovanie obecného zastupiteľstva.

Návrh Štatútu obce Sirník bol zverejnený na webovom sídle obce. V stanovenej dobe na
pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky. Navrhol schváliť Štatút obce Sirník
v predloženej podobe, následne dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 57/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 Štatút Obce Sirník
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 9 - Prerokovanie Zásad hospodárenia s majetkom obce Sirník
Starosta podal informáciu o tom, že uvedený materiál je potrebné zosúladiť s platnými
právnymi predpismi, čo je dôvodom predkladania na prerokovanie obecného zastupiteľstva.
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Sirník bol zverejnený na webovom sídle obce.
V stanovenej dobe na pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky. Navrhol
materiál v predloženej podobe schváliť, následne dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 58/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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie VZN č.xx/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Sirník
Starosta podal informáciu o tom, že uvedený materiál je potrebné zosúladiť s platnými
právnymi predpismi, čo je dôvodom predkladania na prerokovanie obecného zastupiteľstva.
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Sirník bol zverejnený na webovom sídle obce. V stanovenej dobe na
pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky. Navrhol VZN o pravidlách času

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sirník v predloženej podobe
schváliť následne dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 59/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22.
marca 2019
K bodu č. 10 - Prerokovanie 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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 11 - Prerokovanie VZN č.xx/2019 o miestnom referende v obci Sirník
Starosta podal informáciu o tom, že uvedený materiál je potrebné zosúladiť s platnými
právnymi predpismi, čo je dôvodom predkladania na prerokovanie obecného zastupiteľstva.
Návrh VZN o miestnom referende v obci Sirník bol zverejnený na webovom sídle obce.
V stanovenej dobe na pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky. Navrhol
VZN o miestnom referende v obci Sirník v predloženej podobe schváliť a následne dal
hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 60/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22.
marca 2019
K bodu č. 11 - Prerokovanie VZN č.xx/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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 12 - Prerokovanie VZN č.xx/2019 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v obcí Sirník
Starosta podal informáciu o tom, že uvedený materiál je potrebné zosúladiť s platnými
právnymi predpismi, čo je dôvodom predkladania na prerokovanie obecného zastupiteľstva.

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd v obcí Sirník bol zverejnený na webovom sídle obce. V stanovenej dobe
na pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky. Navrhol VZN o spôsobe
náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v obcí
Sirník v predloženej podobe schváliť následne dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 61/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22.
marca 2019
K bodu č. 12 - Prerokovanie VZN č.xx/2019 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 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.3/2019 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd v obcí Sirník.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 13 – Prerokovanie VZN č. xx/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp v obcí Sirník
Starosta podal informáciu o tom, že uvedený materiál je potrebné zosúladiť s platnými
právnymi predpismi, čo je dôvodom predkladania na prerokovanie obecného zastupiteľstva.
Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Sirník bol zverejnený na webovom sídle
obce. V stanovenej dobe na pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky.
Navrhol VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp v obcí Sirník v predloženej podobe schváliť,
následne dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 62/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22.
marca 2019
K bodu č. 13 –Prerokovanie VZN č. xx/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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce

K bodu č. 14 – Prerokovanie VZN č.xx/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v obcí Sirník
Starosta podal informáciu o tom, že uvedený materiál je potrebné zosúladiť s platnými
právnymi predpismi, čo je dôvodom predkladania na prerokovanie obecného zastupiteľstva.
Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obcí Sirník, bol
zverejnený na webovom sídle obce. V stanovenej dobe na pripomienkovanie neboli
doručené žiadne pripomienky. Navrhol VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v obcí Sirník v predloženej podobe schváliť, následne dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 63/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22.
marca 2019
K bodu č. 14 – Prerokovanie VZN č.xx/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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti: MX Team ESTRI Hraň
Starosta predložil žiadosť MX Team ESTRI Hraň, povedal, že je to jedinečné a výnimočné
podujatie, ktoré sa uskutočňuje na východe Slovenska, preto navrhuje žiadosť schváliť.
Dotazy neboli. Dal hlasovať o žiadosti.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 64/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 poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie
z rozpočtu obce
Sirník v sume 2000,00 € - financovanie výdavkov súvisiacich
s usporiadaním Slovenského pohára v motokrose na rok 2019.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti: Marek Kočiš,
Starosta predložil žiadosť Mareka Kočiša, Sirník Garážová 47 - menovaný má záujem
podnikať - otvoriť obchod. Obec má záujem podporiť malých podnikateľov na území
obce, preto navrhol symbolické nájomné. V tejto súvislosti bol vypracovaný návrh na
prenájom, čo bolo dané v materiáloch na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na základe
uvedeného navrhujem žiadosť schváliť. Starosta sa spýtal na názor poslancov. K veci sa
vyjadril poslanec Mgr. M. Zelvay navrhol opraviť preklep v texte ako aj výšku nájomného
upraviť na 1,00 €/rok. Spýtal sa, či má ešte niekto záujem vyjadriť sa. Nikto sa
neprihlásil. Starosta dal hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 65/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
zmluve vrátane pozmeňujúceho návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: účasť na medzinárodnej súťaži vo
varení jedál z diviny a rýb v MR,
Starosta informoval o prítomných, že tím poslancov pravidelne reprezentoval obec na
medzinárodnej súťaži vo varení jedál z diviny a rýb v MR v Széphalome. Na podujatí sa radi
zúčastňujú občania obce. Obec sa pravidelne niekoľko rokov zúčastňuje uvedeného podujatia,
preto navrhuje účasť na uvedenom podujatí schváliť. Poslanec A. Kačo podporil
myšlienku. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 66/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 v náklade do 702,00 €
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019
Viktor Kalán, starosta obce

K bodu č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: usporiadanie súťaže v love rýb,
Starosta povedal, že uvedené podujatie v prípade schválenia by vstúpilo do 3. ročníka.
Cieľom podujatia je zabezpečiť relax a zážitok pre každú vekovú kategóriu obyvateľov.
Navrhol usporiadanie súťaže v love rýb. Starosta dal hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 67/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 za podmienok, ako v minulých
rokoch v náklade do 425.00 € .
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: podpora rekreačného pobytu
seniorov,
Starosta navrhol podporu rekreačného pobytu seniorov z obce Sirník do kúpeľného mesta
Hajdunánás v MR. Celková cena zájazdu cez Firmu Kačo Árpád, Martina, Sirník 1, je
175,20 s DPH. V minulom roku obec hradila podnikateľovi polovicu nákladov. 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. júla
2019. Oprávnené osoby: invalidní, predčasní a starobní dôchodcovia. Spýtal sa či má ešte
niekto záujem vyjadriť sa. Nikto sa neprihlásil. Starosta dal hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 68/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 na osobu. 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. júla 2019.
Oprávnené osoby: invalidní, predčasní a starobní dôchodcovia obce Sirník.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: vytvorenie kvetinových záhonov
v obci,
Starosta navrhol vytvorenie kvetinových záhonov v obci, a to na ulici Garážovej, ale aj inde
v obci. Návrh zdôvodnil tým, že vodiči nákladných áut nevidia podzemné vodovodné
hydranty a nasmerujú vozidlo na zariadenia, čo spôsobuje ich poškodenie. Na elimináciu
prípadných škôd navrhol vytvorenie kamenných kvetinových záhonov podobných, ako pri
fitnes parku. Tieto záhony by okrem zabraňovania škôd na vodných hydrantoch plnili aj
estetickú funkciu. Spýtal sa na názor poslancov. Starosta dal hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 69/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 schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 15 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: vyhodnotenie fašiangovej zábavy
Starosta informoval prítomných, že finančné náklady na fašiangovú zábavu, obdobne ako
aj ostatné písomnosti súvisiace so zasadnutím OZ, boli zverejnené na webovom sídle
obce a zaslané poslancom. Starosta poďakoval tak poslancom, ako aj pracovníkom obce za
nezištnú pomoc pri zorganizovaní akcie, najmä J. Volčkovej, M. Hangyákovej, J.
Levkivovi, K. Krajníkovej, M. Volčkovej, Dr. Galuškovi, E. Petrovej. Spýtal sa poslancov, či
k finančnému materiálu majú dotazy. K tejto téme otvoril rozpravu. Dotazy neboli.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 70/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 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce

Bod 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 povedal starosta. Po tejto organizácii ostane v k. ú. obce na
silážnej ploche TKO v objeme cca 5 - 5,5 tisíc m3 TKO na ťarchu obce. Bol prisľúb zo
strany spoločnosti KOSIT a. s., že túto záťaž zlikviduje na vlastné náklady. Prísľub naďalej
trvá, avšak k realizácii nedošlo. Ďalej povedal, že na základe požiadavky uvedenej
spoločnosti oslovil niekoľko spoločností na presun obsahu silážnej jamy na skládku TKO.
Na oslovenie reagovali traja. Jeden dal cenu 72000, 00 € s DPH, druhý 71402,00 € s DPH,
a tretí v poradí 28267,20 € s DPH. Starosta ďalej povedal, že kým nedôjde k predaju majetku
Združenia, t. j. kapacity na skládke, môžeme počítať s tým, že sa nám umožní uloženie
tohto objemu na úkor kapacity Združenia. Ak dôjde k predaju kapacity na skládke,
vykalkuloval, že pri objeme a súčasnej cene by to zaťažilo rozpočet obce (5200m3 x
27.00€/t) sumou 140 400,00 € a ešte k tomu náklady na presun odpadu. Do pozornosti
venoval prítomným, že ceny nakladania s odpadom pôjdu nahor, preto navrhuje, aby OZ
schválilo zámer prevozu obsahu silážnej plochy na skládku TKO. K danej veci otvoril
rozpravu, zo strany prítomných bolo vyslovených niekoľko názorov. Poslanec Mgr. M.
Zelvay navrhol nasledovné znenie uznesenia: OZ splnomocňuje starostu obce Viktora
Kalána s hľadaním najnižšie cenovej ponuky na odstránenie nelegálnej skládky odpadu na
silážnej jame bývalého PD - Sirník, avšak celková cena má obsahovať náklady na prevoz
odpadu ako aj uloženie na skládke. Starosta dal hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 71/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. splnomocňuje starostu obce Viktora Kalána hľadaním najnižšej cenovej
ponuky na odstránenie nelegálnej skládky odpadu na silážnej jame bývalého PD - Sirník,
avšak celková cena má obsahovať náklady na prevoz odpadu, ako aj jeho uloženie na
skládke.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
Po tomto bode poslanec A. Kačo, odvolajúc sa na rodinné problémy odišiel z rokovania OZ.
Bod č. 17 – Rozprava
O slovo požiadal HK obce Ing. František Feďák, ktorý predložil obecnému zastupiteľstvu
Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2018. Starosta sa spýtal či sú dotazy na HK. Nikto
sa neprihlásil.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 72/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 správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2018 bez
pripomienky.
V Sirníku dňa 22. marca 2019
Viktor Kalán, starosta obce
V ďalšej časti starosta poprosil OZ o umožnenie predloženia žiadosti od n.o. Pro traditio
V. Kapušany na prerokovanie, ktorá bola doručená obci dňa 21.03.2019. Poslanci nemali
námietky, tak prečítal text žiadosti a uviedol, že pamätá na zbierku, lebo aj on sám prispel
k vyhotoveniu pamätníka. Uvedená n.o. žiada o príspevok na tlač publikácie, ktorá by
mala dokumentovať zhotovenie pamätníka. Navrhol schválenie žiadosti. K tejto veci otvoril
rozpravu. Poslankyňa J. Volčková, navrhla sumu 100,00€. Iné návrhy neboli. Starosta dal
hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 73/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22.
marca 2019
K bodu č. 17 – Rozprava – žiadosť Pro traditio plus n.o. Nagykapos
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje príspevok na tlač publikácie v sume €100,--, ktorá by mala
dokumentovať udalosti súvisiace so zhotovením pamätníka.
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 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
V ďalšej časti rozpravy starosta podal informáciu:
- o aktualizácii projektu s názvom Mládežnícky fitness park a o trvalom odňatí PP
§10 Zákona 220/2004 Z.z. v z. n .p – náklad cca 1000.- €

podľa

- o prebiehajúcom 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.
- o prieskume trhu na realizáciu chodníka k ZŠ, zábradlia do MŠ a rozlúčkovej siene
- o výzve na zaobstaranie elektromobilu a na zateplenie verejných budov
- o plánovanom výberovom konaní na funkciu riaditeľa školských zariadení MŠ a ZŠ

- starosta obce odovzdal do rúk predsedníčky komisie pre Ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov, podľa ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.
Uznesenie OZ č. 74/V/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 22.
marca 2019
K bodu č. 17 – Rozprava
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie vyššie uvedené informácie starostu obce a prednesené
diskusné príspevky.
V Sirníku dňa 22. marca 2019

Viktor Kalán, starosta obce
18. Návrh na uznesenie
Jednotlivé uznesenie boli schválené pri konkrétnych bodoch.
19. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Poprial požehnané
Veľkonočné sviatky.

Overovatelia : Arpád Kačo
Mgr. Branislav Maďar
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Zapísal: Viktor Kalán, starosta obce

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

Viktor Kalán, starosta obce

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

Prílohy: - podľa textu,

