Zápisnica
z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník
zo dňa 20. septembra 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: Arpád Kačo, Bc.
Monika Hangyáková, 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 poslanca Arpáda Kača.
Ďalej navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie Mgr. Branislav Maďar predseda,
členovia: Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková a overovateľov zápisnice Bc. Monika
Hangyáková, 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. 105/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 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. Branislav Maďar,
členovia: Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková a overovateľov zápisnice: Bc. Monika
Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
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. 106/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 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 VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 4. – Kontrola plnenia uznesení zo VII. zasadnutia OZ
Uvedený materiál bol poslancom doručený. Starosta pri vyhodnotení jednotlivých podujatí
vyslovil poďakovanie
poslancom: Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr.
Branislav Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Ján Levkiv – pri príležitosti
usporiadania akcie „Radosť našich detí“ a pri organizovaní Rifľovej zábavy poslancom:
Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková
Starosta sa opýtal, či sú dotazy.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 107/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení zo VII. 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 VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
bez pripomienok. (príloha č. 3)
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bodu č. 5 – Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku
Starosta informoval prítomných, že preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ
v Sirníku sa vykonáva na základe VZN obce č. 1/2013 zo dňa 26.08.2013. K bodu sa
vyjadrili K. Pastorová, poverená riaditeľka MŠ a Mgr. V. Hajduová, riaditeľka ZŠ v Sirníku.
Starosta sa spýtal, či sú dotazy. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 108/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 5 – Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje preplatenie stravného podľa predložených žiadostí. (príloha č.
4)
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bodu č. 5 – Preplatenie časti nákladov pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ
v Sirníku
Starosta informoval prítomných, že preplatenie nákladov pri nástupe žiakov do prvého ročníka
MŠ a ZŠ v Sirníku sa realizuje na základe uznesenia OZ 5/XX/2017. Starosta sa spýtal, či sú
dotazy. K návrhu sa vyjadrili K. Pastorová, poverená riaditeľka MŠ a Mgr. V. Hajduová,
riaditeľka ZŠ v Sirníku. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 109/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 5 – Preplatenie časti nákladov pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ
v Sirníku
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie preplatenie nákladov pri nástupe žiakov do prvého
ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku podľa predložených žiadostí v maximálnej výške 100,-€ na žiaka.

Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 6 – Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirník
Starosta informoval, že podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.9.2019 sa menili finančné pásma na nákup
potravín preto je potrebné zosúladiť VZN s citovanou právnou úpravou.
VZN bolo zverejnené 22.08.2019. V lehote na predloženie pripomienok k návrhu bola
doručená jedna pripomienka. Navrhujem pripomienku zo strany OZ akceptovať. K návrhu sa
vyjadrili K. Pastorová, poverená riaditeľka MŠ a Mgr. V. Hajduová, riaditeľka ZŠ v Sirníku.
Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
K bod č. 6 – Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirník
Uznesenie OZ č. 110/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2019 o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirník.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 7 - Vyhodnotenie výberu daní z nehnuteľnosti a za psa – predkladá starosta obce
Uvedený materiál bol poslancom doručený. Starosta sa spýtal či sú dotazy. Dotazy neboli.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
K bodu č. 7 - Vyhodnotenie výberu daní z nehnuteľnosti a za psa – predkladá starosta
obce
Uznesenie OZ č. 111/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informácie o výbere daní z nehnuteľností a dane za psa
predložené starostom obce.
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 8 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2019 – referentka obce, starosta obce
Uvedený materiál bol poslancom doručený, starosta napriek tomu poprosil K. Krajníkovú
referentku OcÚ, aby podstatné veci ozrejmila prítomným. Starosta sa spýtal či sú dotazy.
Dotazy neboli. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie OZ č. 112/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 8 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2019 – 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. berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov za I. polrok 2019 bez
pripomienok.
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 2 – predkladá starosta obce a referentka obce
Uvedený materiál bol poslancom doručený, starosta napriek tomu poprosil K. Krajníkovú
referentku OcÚ, aby podstatné veci ozrejmila prítomným. Starosta sa spýtal či sú dotazy.
Dotazy neboli. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 113/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 2 – 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. 2 bez pripomienok.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: deň úcty k starším, fašiangový ples
2020, žiadosť Resta Dakon SK s.r.o., Mikulášske oslavy, vianočné prekvapenie pre
občanov, prerokovanie žiadostí, nákup 1100 L kontajnerov, zápis do obecnej kroniky za
rok 2018.
Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: deň úcty k starším
Uvedený materiál a kalkulácia nákladov boli poslancom doručené. Poslanec Mgr. Marcel
Zelvay navrhol znížiť náklady na podujatie, a to vypustiť z nákladov propagáciu podujatia
v časopise Régió a fotografovanie profesionálnym fotografom. Navrhol, že fotenie zabezpečí
osobne a následne budú vyhotovené fotografie zverejnené na internetových stránkach obce.
Občan V. Zelvay bol obdobného názoru ako jeho syn. Poslanec Kačo mal opačný názor,
navrhol ponechať fotografa ako aj propagáciu obce. Tento názor mala aj riaditeľka ZŠ Mgr.
V. Hajduová. Starosta dal hlasovať o návrhoch v poradí ako boli predložené.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Bod č. 10 – Uznesenie OZ č. 114/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Sirník zo dňa 20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: 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 oslavy Dňa úcty k starším dňa 27. októbra 2019
a zníženie nákladov na podujatie, a to vypustením propagácie podujatia v časopise Régió
a fotografovanie profesionálnym fotografom, pri dodržaní rozpočtu vo výške 2890.-€.
Fotografovanie zabezpečí poslanec Mgr. Marcel Zelvay osobne s následným zverejnením
fotografií na internetových stránkach obce.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Valéria
Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, proti: Arpád Kačo

V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: Fašiangový ples 2020
Poslankyňa Bc. Monika Hangyáková predložila návrh na uznesenie, na základe ktorého
starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 115/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: Fašiangový ples 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie Fašiangového plesu dňa 18.01.2020 za
nasledovných podmienok: vstupné - občania s trvalým pobytom v obci 10.-€ za osobu, mimo
obce 15,-€ za osobu, hudba: skupina Metro za 700.- € , catering: TIP – TOP Sečovce, 14 16 €/ osoba, vrátane prípitku, riadu, obsluhy, ozdobenia sály, dopravy. Občerstvenie –
nealko nápoje v réžii obce.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosť Resta Dakon SK s.r.o.
Uvedený materiál bol poslancom doručený. K bodu sa vyjadril poslanec Arpád Kačo,
ktorý býva najbližšie k lomu, konštatoval, že jeho dom v dôsledku banskej činnosti
praská a sadá, značná je aj prašnosť a hlučnosť najmä v noci. Starosta sa spýtal či má
niekto pripomienky. Pripomienky neboli. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 116/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosť Resta Dakon SK s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje predložený materiál k banskému povoleniu - Ťažba kameňa v k.
ú. Brehov a odporúča starostovi obce Sirník vypracovať súhlasné stanovisko k danej žiadosti.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: Mikulášske oslavy
Návrh predložil starosta. Starosta sa spýtal či sú návrhy. Návrhy neboli. Starosta dal
hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 117/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: Mikulášske oslavy
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje usporiadanie Mikulášskych osláv a pripravenie balíčkov pre deti
v hodnote 6 -8 € na osobu.

Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: Vianočné prekvapenie pre občanov
obce
Starosta navrhol zaobstaranie a distribúciu vianočných balíčkov do každej domácnosti v obci,
ako poďakovanie občanom za spoluprácu a to v hodnote 8 – 12 € na domácnosť. Starosta
dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 118/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: Vianočné prekvapenie pre
občanov obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje zaobstaranie a distribúciu vianočných balíčkov do každej
domácnosti v obci v hodnote 8 – 12 € na domácnosť. (kalendár, včelí med, atď. )
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: umiestnenie monitorovacieho vrtu
Uvedený materiál bol poslancom doručený. Starosta sa spýtal či pripomienky. Pripomienky
neboli. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 119/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: umiestnenie monitorovacieho
vrtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje umiestnenie monitorovacieho vrtu na sledovanie znečistenia
v podzemných vodách na pozemku obce a odporúča starostovi obce Sirník podpísať Dohodu
o umiestnení vrtu.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosť Viktor Kalán
Uvedený materiál bol poslancom doručený. Starosta sa spýtal či dotazy. K veci sa spýtala
Bc. Monika Hangyáková, prečo starosta nečerpal tohtoročnú dovolenku z nároku za rok
2018. Starosta to vysvetlil nálezom ústavného súdu. Iné dotazy neboli, starosta dal hlasovať
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 120/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosť Viktor Kalán

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje preplatenie dovolenky starostu obce Sirník za rok 2018.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, zdržal sa : Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosť Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Novosad
Žiadosť bola poslancom doručená. K veci sa vyjadrili: poslanec Mgr. M. Zelvay sa vyjadril,
že sa jedná o neurčitú formuláciu požiadavky a požadoval, aby OZ určilo konkrétnu výšku
podpory. V tejto súvislosti starosta obce zdôraznil, že bude na nás, ako využijeme šancu
spoločnosti KOSIT, nie je jedno, či obec obdrží do rozpočtu ročne počas 10 rokov 27 000.€ (v prípade TKO) alebo 180 000.-€, (v prípade NO) za poplatky za uloženie odpadu
v areáli skládky TKO. V druhom prípade bude navrhovať OZ, aby pre GK cirkev bola
schválená dotácia do výšky 90%. Občan V. Zelvay považoval slová starostu za vydieranie.
Starosta odpovedal, že len ponúka možnosť, ktorá bude záležať na rozhodnutí občanov.
Starosta do pozornosti venoval prítomným, že nakoľko zo strany žiadateľa ešte nie je
známa výška ceny diela, považuje to za korektný návrh, slová starostu potvrdil aj
prítomný žiadateľ. Ďalej k tejto veci uviedol, že žiadosť je potrebné prepracovať v súlade s
VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Sirník, preto navrhol
žiadosť odročiť. Dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 121/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosť Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Novosad
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje odročenie žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Novosad.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: nákup 1100 l kontajnerov
Starosta navrhol nákup 1100 L kontajnerov z dôvodu zabezpečenia zvýšenia triedenia
druhotných surovín. Občania bývajúci v blízkosti ZŠ nemajú možnosť triedenia do 1100 l
nádob. V časti obce pri MF ihrisku sú dobré skúsenosti s triedením. Starosta sa spýtal,
či sú návrhy. Návrhy neboli. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 122/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: nákup 1100 l kontajnerov
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje nákup 1100 l kontajnerov 2 x na plast, 1x na papier, 1x na sklo
a ich umiestnenie na verejnom priestranstve.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay

V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: schválenie zápisu do obecnej
kroniky za rok 2018
Starosta poprosil kronikárku obce Mgr. V. Nagyovú o návrh zápisu za rok 2018.
Kronikárka preposlala materiál poslancom e-mailom, v krátkosti vyzdvihla významnejšie
udalosti. Starosta poďakoval kronikárke za vystúpenie a spýtal sa, či má niekto pripomienky.
Poslanec A. Kačo navrhol kronikárke odmenu vo výške 1300,-€. Iné návrhy neboli. Starosta
dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 123/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 10 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: schválenie zápisu do obecnej
kroniky za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje predložený zápis do obecnej kroniky za rok 2018 a odmenu za
vypracovanie zápisu do obecnej kroniky pre Mgr. Valériu Nagyovú vo výške 1300.-€.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay

V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 11 – Informácia riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský rok
2019/2020 – predkladá Mgr. V. Hajduová riaditeľka ZŠ a K. Pastorová, poverená
riaditeľka MŠ
Starosta obce poprosil riaditeľky školských zariadení, aby informovali OZ o pripravenosti
na školský rok 2019/2020.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 124/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 11 – Informácia riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský
rok 2019/2020 – predkladá Mgr. V. Hajduová, riaditeľka ZŠ a K. Pastorová, poverená
riaditeľka MŠ
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informácie riaditeliek školských zariadení na území obce.

V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 12 – Realizácia zámeru Programu rozvoja bývania obce Sirník – predkladá Bc.
Monika Hangyáková, poslankyňa OZ
Starosta poprosil navrhovateľku uvedeného bodu, Bc. Moniku Hangyákovú, poslankyňu
OZ, aby predložila svoj návrh. Navrhla tri lokalít. Poslanci sa dohodli na cene za ha,
ktorú obec bude ponúkať. Cena bola stanovená na 5000.- € za ha, vzhľadom na to, že sa
jedná o ornú pôdu. Starosta dal hlasovať o predkladaných návrhoch.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 125/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019

K bodu č. 12 – Realizácia zámeru Programu rozvoja bývania obce Sirník
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje vykúp pozemkov uvedených v návrhu a odporúča starostovi
obce Sirník osloviť vlastníkov pozemkov v predmetnej lokalite plánovanej výstavby
nájomných bytov s navrhovanou cenou 5000 EUR/ha .
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 13 - Informácie starostu o: verejnom obstarávaní na Altánok medzi jazierkami,
vydaní Smernice pre tvorbu sociálneho fondu a použití finančných prostriedkov zo
sociálneho fondu, príprave rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022,
ponuke podpory KOSIT, a. s. pre obec, poskytnutí dotácie na Obecnú komunitnú
budovu a dotácie z výjazdového zasadnutia Vlády SR, príprave projektu MAS,
umiestnení areátora na okrasnom jazierku na ulici Ondavskej, výstavbe nájazdu na
Zberný dvor pri obecnom úrade, ukončení VO na externý manažment, techniku
a kontajnery v rámci projektu financovaného z OP ĽZ, informácia o stave exekúcie,
nákupe ozvučovacej techniky do DS, o projekte v rámci OP ĽZ – miestne komunikácie
pre MRK.
Starosta informoval prítomných o :
- verejnom obstarávaní na Altánok medzi jazierkami -

vo verejnom obstarávaní bola
úspešná spoločnosť DREVO-MATT, s. r. o. sa sídlom v Sečovciach.
- vydaní Smernice pre tvorbu sociálneho fondu a použití finančných prostriedkov zo

sociálneho fondu,
- príprave rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 – prioritou rozpočtu na rok
2020 bude vybudovanie chodníka na ulici Hlavnej a to z vlastných zdrojov, nakoľko na
uvedený projekt podľa dostupných informácií nebude vypísaná výzva. Obec má stavebné
povolenie na realizáciu stavby.
Ďalšie plány na rok 2020:
Kapitálové výdavky: výstavba pece medzi jazierkami, oplotenie cintorína, oprava skladu na
cintoríne a zabezpečenie spoluúčasti pri realizácií jednotlivých projektov.
Kultúrne akcie: Fašiangový ples, Deň detí, poznávací zájazd do Sárospatak-u, Rybárska
súťaž, Rifľová zábava, Deň úcty k starším, Mikulášske oslavy, návšteva divadla v MR a KE.
Starosta uviedol, že na účely naplnenia príjmovej časti rozpočtu bude navrhovať predaj TTP
v k. ú. Kucany. Z príjmu za predané pozemky zase odkúpenie SK s.r.o. , aby sme mohli
vyplatiť vlastníkov pozemkov pod bývalým areálom PD.
- ponuke podpory KOSIT, a. s. pre obec – starosta uviedol, že je to šanca pre obec
a občanov, priestor nie je možné využiť na iné účely. Bude na nás ako využijeme šancu,
nie je jedno či obec obdrží do rozpočtu ročne počas 10 rokov 27 000.- € (v prípade TKO)
alebo 180 000.-€, (v prípade NO) za poplatky za uloženie odpadu. Ďalšie ponúkané benefity
zo strany KOSIT, a. s., sú taktiež zaujímavé, tak pre občanov ako aj pre obec. Uviedol, že
ceny za nakladanie s odpadom sa budú každoročne zvyšovať, čo tak vyjednať a nájsť si
mechanizmus na to, aby obec spĺňala limity zo zákona a obyvatelia obce za odpad vôbec
neplatili.
- stave exekúcie - Združenie Zemplín podalo návrh na trestné stíhanie a to z dôvodu
nezákonného vydania exekučného titulu. Právny zástupca obce podal k veci vyjadrenie
listom zo dňa 23.07.2019

- projekte v rámci OP ĽZ – miestne komunikácie pre MRK – na začiatku výzvy sme
nedisponovali dostatočnými informáciami, čo sa týka výšky jednotlivých benchmarkov. Po
oboznámení sa s detailami, starosta rozhodol, že do uvedenej výzvy sa naša obec nezapojí,
nakoľko nie je v našich možnostiach splniť jednotlivé kritériá , uviedol starosta. Keďže PD
bola v štádiu pred dokončením. Dal pokyn projektantovi, aby do projektu zahrnul úsek od
domu s. č. 1 po s. č. 7. Náklady na projekt predpokladám cca do 3 tisíc €.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 126/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 13 – Informácia starostu obce
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 verejnom obstarávaní na Altánok medzi jazierkami,
- o vydaní Smernice pre tvorbu sociálneho fondu a použití finančných prostriedkov,
- o príprave rozpočtu,
- o ponuke podpory pre obec zo strany spoločnosti KOSIT a.s.,
- o poskytnutí dotácie na komunitnú budovu,
- o príprave projektu MAS,
- o realizácií aretátora na okrasnom jazierku na ulici Ondavskej,
- o výstavbe prístupu do haly pri obecnom úrade a skalkovej časti,
- o ukončení VO na externý manažment, techniku a kontajnery v rámci projektu OP
ĽZ,
- o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády SR na vybudovanie mládežníckeho
fitness parku na Garážovej ulici.
- o projekte v rámci OP ĽZ – miestne komunikácie pre MRK.
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
K bodu č. 13 – Informácia starostu obce - o projekte v rámci OP ĽZ – miestne
komunikácie pre MRK.
Starosta o projekte v rámci OP ĽZ – miestne komunikácie pre MRK uviedol, keďže PD
bola v štádiu pred dokončením, kvôli hospodárnemu nakladaniu s financiami obce dal pokyn
projektantovi, aby do projektu zahrnul úsek od domu s. č. 1 po s. č. 7, aby projekt
komplexne riešil dané územie a aby nebolo potrebné dodatočne vypracovať ďalší projekt.
Starosta sa spýtal či sú dotazy. Dotazy neboli. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 127/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 13 – Informácia starostu obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje, aby do projektu s názvom miestne komunikácie pre MRK
zahrnul úsek od domu s. č. 1 po s. č. 7 .
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
K bodu č. 13 – Informácia starostu obce - o poskytnutí dotácie na základe uznesenia
vlády SR na vybudovanie mládežníckeho fitness parku na Garážovej ulici.

Starosta informoval prítomných o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády SR vo
výške 15 000.- € na vybudovanie časti stavby mládežníckeho fitness parku na Garážovej
ulici. Uviedol, že finančné prostriedky sú účelovo viazané na kapitálové výdavky. Pre
najhospodárnejšie a najúčelnejšie využitie prostriedkov navrhol OZ realizáciu stavby vo
vlastnej réžii obce. Rozpočet na stavbu prestavuje 24 185, 54 € s DPH. Starosta sa spýtal
či sú dotazy k návrhu. Dotazy neboli. Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 128/VIII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa
20. septembra 2019
K bodu č. 13 – Informácia starostu obce o poskytnutí dotácie na základe uznesenia
vlády SR na vybudovanie mládežníckeho fitness parku na Garážovej ulici.
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje vybudovanie časti stavby mládežníckeho fitness parku na
Garážovej ulici vo vlastnej réžii obce.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 20.09.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 14 - Rozprava
Starosta otvoril
rozpravu. O slovo požiadala Bc. Monika Hangyáková, ktorá navrhla
rozmiestnenie lavíc na sedenie, ktoré sú zatiaľ umiestnené pri obecnom úrade, okolo detského
ihriska na ulici Ondavskej, a to z dôvodu, aby si rodičia detí mali možnosť sadnúť, a tak
sledovať svoje deti.
Starosta to považoval za dobrý nápad, ktorý
sa dá realizovať
zamestnancami obce. Iný návrh v rozprave neodznel.
Bod č. 15 - Návrh na uznesenie
Návrhy na uznesenie boli naformulované
rokovania.

návrhovou komisiou podľa jednotlivých bodov

Bod č. 16 - Záver
Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie o 21: 35 hod. ukončil.

Overovatelia : Bc. Monika Hangyáková

Zapísal:

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

Mgr. Marcel Zelvay

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

Arpád Kačo

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

Prílohy: - podľa textu

