Zápisnica
zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník
zo dňa 21. júna 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
Pozvánka )
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 (príloha č. 2 Prezenčná listina)
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce ako predsedajúci určil za zapisovateľa poslankyňu Janu Volčkovú.
Ďalej navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie Ján Levkiv predseda, členovia: Jana
Volčková, Bc. Monika Hangyáková overovateľov zápisnice Mgr. Branislav Maďar, Mgr.
Marcel Zelvay. Opýtal sa, či má niekto iné návrhy. Iné návrhy neboli, starosta dal
hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 83/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 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 Ján Levkiv, členovia: Jana
Volčková, Bc. Monika Hangyáková a overovateľov zápisnice Mgr. Branislav Maďar
a Mgr.Marcel Zelvay .
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Program zasadnutia bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom. Pripomienky k návrhu
neboli doručené. Starosta ako predsedajúci dal hlasovať o navrhnutom programe. (príloha č. 1
Pozvánka )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 84/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 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 Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 4. – Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OZ
Uvedený materiál bol poslancom doručený. Starosta sa spýtal či sú dotazy. Dotazy neboli.
Uznesenie OZ č. 85/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení zo VI. Zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. berie
na vedomie plnenie uznesení zo VI. zasadnutia obecného
zastupiteľstva bez pripomienok. (príloha č. 3 )
Bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu – predkladá
Ing. F. Feďák, hlavný kontrolór
Starosta poprosil hlavného kontrolóra ( ďalej len HK ) o stanovisko k návrhu záverečného
účtu. HK podrobne a vlastnými slovami vysvetlil jednotlivé časti stanoviska k návrhu
záverečného účtu za rok 2018. Odporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu obce Sirník za rok 2018 výrokom: celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrady. (príloha č. 4 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 86/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu – predkladá
Ing. F. Feďák, hlavný kontrolór
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 záverečného
účtu za rok 2018.
Bod č. 5 – Schválenie záverečného účtu za rok 2018 – predkladá starosta obce
Starosta konštatoval, že záverečný účet obce za rok 2018 v zákonnej lehote bol zverejnený .
Konštatoval, že obecný úrad neobdŕžal žiadne pripomienky . Na základe odporúčania HK
navrhuje OZ schváliť
1. Záverečný účet obce Sirník za rok 2018 bez výhrad
2. Prebytok rozpočtu vo výške 28 297,91 €
3. Prebytok rozpočtu v sume 28 297,91 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 20 189,18 € a zvýšený o rozdiel finančných operácií vo výške
49 411, 65 € použiť na – tvorbu rezervného fondu vo výške 57 520,38 € (príloha č. 5 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 87/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 6 – Schválenie záverečného účtu za rok 2018 – predkladá starosta obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
1. Záverečný účet obce Sirník za rok 2018 bez výhrad
2. Prebytok rozpočtu vo výške 28 297,91 €

3. Prebytok rozpočtu v sume 28 297,91 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 20 189,18 € a zvýšený o rozdiel finančných operácií vo výške
49 411, 65 € použiť na – tvorbu rezervného fondu vo výške 57 520,38 €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 7 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019 – predkladá Ing.
F. Feďák, hlavný kontrolór
Starosta poprosil HK o predloženie materiálu: Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok
2019. Dotazy neboli. Starosta dal hlasovať. (príloha č. 6 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
K bodu č. 7 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019 – predkladá
Ing. F. Feďák, hlavný kontrolór
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019 bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 8 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019 – predkladá K.
Krajníková, referentka obce
Starosta poprosil referentku, aby podrobne informovala prítomných o plnení príjmov
a výdavkov za I. štvrťrok 2019. Do pozornosti venovala prítomným výpadok príjmu
z poplatku za uloženia odpadu vo výške cca 140 tisíc € z dôvodu exekučného konania
Združenia Zemplín n.o. Dotazy neboli. Starosta dal hlasovať. (príloha č. 7 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 89/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 8 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019 – predkladá K.
Krajníková, referentka obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019 bez
pripomienok.
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 1 – predkladá starosta obce a referentka obce
Materiál predložil starosta a referentka obce. Dotazy neboli. Starosta dal hlasovať. (príloha
č. 8 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie OZ č. 90/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 1 – predkladá starosta obce a referentka obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1 bez pripomienok.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: usporiadanie oslavy dňa detí
Starosta informoval prítomných, že Bc. M. Hangyáková podala návrh na usporiadanie
oslavy dňa detí pod názvom „Radosť našich detí“ . V uvedenom návrhu doporučila termín
oslav na 6. júla 2019 s rozpočtom 800 -1000.- €. Starosta navrhol usporiadanie akcie podľa
návrhu. Poslanci sa podrobne dohodli na podmienkach. (príloha č.9 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 91/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: usporiadanie oslavy dňa detí
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie oslavy dňa detí pod názvom „Radosť našich detí“
dňa 6. júla 2019 s rozpočtom 800 -1000.- €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: usporiadanie rifľovej zábavy
Starosta informoval prítomných, že Bc. M. Hangyáková podala ďalší návrh a to na
usporiadanie rifľovej zábavy dňa 7. septembra 2019 s rozpočtom 500.-€ , navrhuje vstupné
5.- €/osoba . Poslanci sa dohodli aj na ostatných detailoch ako občerstvenie a na
účinkovaní hudobnej skupiny. (príloha č.10 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 92/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: usporiadanie rifľovej zábavy,
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie rifľovej zábavy dňa 7. septembra 2019
s rozpočtom 500.- , vstupné 5.- €/osoba
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: usporiadanie súťaže v love rýb
Starosta informoval prítomných , že povodne počítal s tým , že oslavy dňa detí a súťaž
v love rýb budú spojené. Na základe stretnutia s poslancami tento návrh bol zmenený .
Súťaž v love rýb bude samostatná akcia dňa 10.08.2019.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 93/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – 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 dňa 10. Augusta 2019, za
podmienok ako v minulých rokoch.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: usporiadanie podujatia Deň úcty k
starším
Starosta navrhol usporiadanie už tradičného podujatia s názvom Deň úcty k starším.
Prítomní sa
dohodli na termíne október 2019, hudba skupina Kmotrovci, stravovanie
Dasimo, vystúpenie detí ZŠ Sirník, folklórny súbor Žipovčan navrhol p. V. Zelvay, darček
dáždnik pre každú osobu, účastnícky poplatok 5.- € / osoba do výšky nákladov ako v roku
2018.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 94/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: usporiadanie podujatia Deň úcty
k starším
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie podujatia Deň úcty k starším, v termíne október
2019, hudba skupina Kmotrovci, stravovanie Dasimo, vystúpenie detí ZŠ Sirník, folklórny
súbor Žipovčan, darček dáždnik pre každú osobu, účastnícky poplatok 5.- € / osoba do
výšky nákladov ako v roku 2018.
Výsledok hlasovania: za za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: projekt MAS Tokaj – Rovina
Starosta informoval prítomných že pôvodný zámer výstavba oplotenia miestneho cintorína
nepatrí medzi oprávnené aktivity v danej projektovej výzve MAS. Navrhol OZ čerpanie
prostriedkov v projekte MAS Tokaj – Rovina na vybudovanie časti Fitness Areálu v priestore
medzi vodozádržnými nádržami. V prípade schválenia jej návrhu
prosí o zrušenie
uznesenia zo dňa 10. 4. 2019. Starosta dal hlasovať o návrhu. (príloha č.11 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 96/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: projekt MAS Tokaj - Rovina

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje čerpanie prostriedkov v projekte MAS Tokaj – Rovina na
vybudovanie časti Fitness Areálu v priestore medzi vodozádržnými nádržami. Zároveň sa
týmto uznesením ruší uznesenie OZ č. 80/VI/2019 zo dňa 10. 4. 2019. Zmena projektu bola
vynútená z dôvodu, že výstavba oplotenia miestneho cintorína nepatrí medzi oprávnené
aktivity v danej projektovej výzve MAS.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce:
vypracovanie projektovej
dokumentácie spevnenia svahu a oplotenia miestneho cintorína
Starosta navrhol OZ schváliť vypracovanie projektovej dokumentácie spevnenia svahu
a oplotenia miestneho cintorína. Svoj návrh odôvodnil tým , že svah sa ťažko udržiava,
bol tam pád pracovníka, ktorý kosil, a tým , že značne by zmenil vzhľad celého priestoru.
Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie odhaduje na cca 1000.- €. Po diskusii
na uvedenú tému dal hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 97/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: vypracovanie projektovej
dokumentácie spevnenie svahu a oplotenia miestneho cintorína
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. neschvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie spevnenie svahu
a oplotenia miestneho cintorína, nakoľko obec nemá finančné prostriedky na realizáciu
projektu.
Výsledok hlasovania: proti Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav
Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – práce navyše v projekte stavby:
„Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácnosti v obci Sirník“ oproti
projektovej dokumentácii.
Starosta informoval prítomných, že uvedené navýšenie je potrebné ,aby stavba lepšie
slúžila svojmu účelu. Potrebné zmeny konzultoval s poslancami Mgr. B. Maďarom, J .
Levkivom. Starosta dal hlasovať o návrhu. (príloha č. 12 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 98/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – práce navyše v projekte stavby:
„Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácnosti v obci Sirník“ oproti projektovej
dokumentácii
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje práce navyše v projekte stavby: „Zlepšovanie podmienok bývania
rómskych domácnosti v obci Sirník“ oproti projektovej dokumentácii v cene 3392,04 € bez
DPH.

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Zdržal sa : Mgr.Marcel Zelvay

V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja , kód výzvy : 3966/2019/OSMRR
Starosta informoval prítomných o možnosti zapojiť sa do výzvy v oblasti podpory
regionálneho rozvoja kód výzvy : 3966/2019/OSMRR v rámci ktorého
navrhuje
vytvorenie cyklotrasy a náučného chodníka v obci Sirník tak, ako to preposlal poslancom.
Po diskusií dal o návrhu hlasovať. (príloha č. 13 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 99/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoje , kód výzvy : 3966/2019/OSMRR
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Rozvoj
cestovného ruchu - cyklotrasa a náučný chodník v obci Sirník“ a podanie žiadosti
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja, kód výzvy
:
3966/2019/OSMRR
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – žiadosti Resta Dakon SK s.r.o.
o stanovisko k banskému povoleniu - Ťažba kameňa v k.ú. Brehov
Starosta predložil materiál poslancom OZ, starosta
navrhol poslancom odročiť
prerokovanie. Po diskusií na uvedenú tému dal hlasovať. (príloha č. 14 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 100/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – Žiadosti Resta Dakon SK s.r.o.
o stanovisko k banskému povoleniu - Ťažba kameňa v k.ú. Brehov
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. odročuje prerokovanie
Žiadosti Resta Dakon SK s.r.o. o stanovisko
k banskému povoleniu - Ťažba kameňa v k.ú. Brehov do nasledujúceho zasadnutia.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – informácie starostu obce o obhliadke
areálu bývalého PD potencionálnym investorom
Starosta informoval prítomných o obhliadke areálu bývalého PD potencionálnym investorom,
ktorý prejavil záujem o zriadenie veľkokapacitnej farmy ošípaných. Po diskusií na uvedenú
tému OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o obhliadke areálu bývalého PD
Uznesenie OZ č. 101/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – informácie starostu obce o
obhliadke areálu bývalého PD potencionálnym investorom
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 obhliadke areálu bývalého PD
potencionálnym investorom – možnosť zriadenia veľkokapacitnej farmy ošípaných.
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – tematicky zájazd do MR Sárospatak
s názvom „ Učíme sa separovať „
Starosta navrhol tematicky zájazd do MR Sárospatak s názvom „ Učíme sa separovať „
tým že každý účastník obdrží 10.- € na občerstvenie, prepravu záujemcov zabezpečí obec
na vlastné náklady . Termín podľa dohody s prepravcom. Po diskusií k uvedenému bodu
dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 102/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce –
tematicky zájazd do MR
Sárospatak s názvom „ Učíme sa separovať „
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje tematicky zájazd do MR Sárospatak s názvom „Učíme sa
separovať „ tým ,že každý účastník obdrží 10.- € na občerstvenie, prepravu záujemcov
zabezpečí obec na vlastné náklady . Termín podľa dohody s prepravcom.
Výsledok hlasovania: za Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana
Volčková
Zdržali sa Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – žiadosť obyvateľa
Starosta prečítal žiadosť obyvateľa Rastislava Haníka, Hlavná 77/6. Po diskusií k uvedenej
žiadosti starosta dal hlasovať. (príloha č. 15 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 103/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce – žiadosť obyvateľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. neschvaľuje žiadosť obyvateľa Rastislava Haníka, Hlavná 77/6 nakoľko
finančná pomoc sa nedá poskytnúť v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
Výsledok hlasovania: proti Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 11 – Prerokovanie Programu rozvoja bývania obce Sirník – predkladá Bc. Monika
Hangyáková, poslankyňa OZ
Starosta poprosil predkladateľku, aby predložila Program rozvoja bývania obce Sirník.
Menovaná podrobne informoval OZ o predstavách rozvoja bývania. . Po diskusií
k uvedenej téme starosta dal hlasovať. (príloha č. 16 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 103/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 11 – Prerokovanie Programu rozvoja bývania obce Sirník – predkladá Bc.
Monika Hangyáková, poslankyňa OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje predložený Program rozvoja bývania obce Sirník.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 12 – Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Starosta informoval o žiadosti Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej
republike. (príloha č. 17 ) . Mgr. M. Zelvay navrhol upraviť zmluvu nasledovne :

V čl. 2. Zmluvy navrhujem doplniť bod 6. v tomto znení:
6. V prípade, že Obec Sirník bude v budúcnosti chcieť na pozemkoch uvedených v čl.
1. bod 1. tejto zmluvy
( zaťažených pozemkoch ) vykonať stavebné úpravy alebo postaviť stavby vo verejno
- prospešnom záujme, oprávnený z vecného bremena podpísaním tejto zmluvy
výslovne súhlasí s uvedenými úpravami alebo stavbami.
Uvedené stavebné úpravy alebo stavby nesmú zasahovať do výkonu práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu uvedenému v čl. 2. bod 1. tejto zmluvy.
Starosta dal hlasovať o uvedenom návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 104/VI/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 21.
júna 2019
K bodu č. 12 – Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného
: Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike , Sídlo : Pekná cesta
17, 831 52 Bratislava, SR , IČO: 30845696. Jedná sa o nasledovné parcely evidované
Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 707 :
- pozemok parcela registra „C“ parc. Č. 331/3, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 543 m2

- pozemok parcela registra „C“ parc. Č. 331/81, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 158 m2 - bezodplatne a na dobu neurčitú.
Požaduje doplnenie

návrhu zmluvy nasledovne :

V čl. 2. Zmluvy navrhujem doplniť bod 6. v tomto znení:
6. V prípade, že Obec Sirník bude v budúcnosti chcieť na pozemkoch uvedených v čl.
1. bod 1. tejto zmluvy
( zaťažených pozemkoch ) vykonať stavebné úpravy alebo postaviť stavby vo verejno
- prospešnom záujme, oprávnený z vecného bremena podpísaním tejto zmluvy
výslovne súhlasí s uvedenými úpravami alebo stavbami.
Uvedené stavebné úpravy alebo stavby nesmú zasahovať do výkonu práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu uvedenému v čl. 2. bod 1. tejto zmluvy.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 13 - Rozprava – postrek premnožených komárov
Starosta informoval o pracovnej porade starostov okolitých obci o riešení premnoženiu
komárov. Výsledkom
porady bolo, že
väčšina obcí rozhodla vykonať postrek
dodávateľským spôsobom. V našej obci bol postrek vykonaný 20.06.2019. Starosta vyslovil
svoj názor , že riešenie vidí iba v systematickom zákroku v začiatočnej fáze vývoja týchto
živočíchov. Na túto tému vystúpili všetci poslanci a občan Vojtech Zelvay.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
1. K bodu 13 - Rozprava – postrek premnožených komárov
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 vykonanom postreku proti
premnoženým komárom.
2.Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. poveruje starostu obce Sirník osloviť firmy zaoberajúce sa insekticídnou
ochranou k vypracovaniu k možnosti riešenia k premnožením komárov v obci vrátane
cenovej ponuky za uvedené práce.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 21.06.2019
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 13 - Rozprava – exekúcia voči Združeniu Zemplín n.o.
Starosta podrobne informoval prítomných so stavom exekúcie
K bodu 13 - Rozprava – exekúcia voči Združeniu Zemplín n.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 starostu obce o stave exekúcie voči
Združeniu Zemplín n.o.– bez pripomienky.

Overovatelia : Mgr. Branislav Maďar

Zapísala:

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

Mgr. Marcel Zelvay

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

Jana Volčková

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

Prílohy: - podľa textu

