Zápisnica
z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník
zo dňa 17. decembra 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)
Na začiatku zasadnutia si prítomní minútou ticha uctili obete tragickej udalosti zo dňa 13.
novembra 2019 nehody nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra - Kolíňany Jelenec, obete tragickej udalosti výbuchu plynu v bytovke na prešovskom sídlisku a obete
tragickej udalosti v nemocnici v Ostrave.
V ďalšej časti zasadnutia odovzdal poslancom na CD nosiči materiály k výkonu funkcie
poslanca OZ podľa § 25 ods.1 pís. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (platné VZN obce, štatút obce Sirník, zásady nakladania s majetkom
obce, Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov atď.) Po odovzdaní materiálov
sa pokračovalo v zasadnutí OZ.
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, Ján Levkiv (príloha č. 2 Prezenčná listina).
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce ako predsedajúci určil za zapisovateľa Kláru Krajníkovú, referentku OcÚ
v Sirníku.
Starosta preložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov. Starosta sa opýtal, či
má niekto z poslancov iný návrh. Iný návrh nebol, starosta dal hlasovať o uvedenom návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 129/IX/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 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. Marcel Zelvay, Jana Volčková a overovateľov zápisnice Ján Levkiv a Bc.
Monika Hangyáková.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay , Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Starosta do pozornosti venoval prítomným, že program zasadnutia OZ bol zverejnený
spôsobom v mieste obvyklým. Pripomienky k návrhu neboli doručené. Starosta ako
predsedajúci dal hlasovať o navrhnutom programe (príloha č. 1 Pozvánka).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 130/IX/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
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 IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 3. – Vyhodnotenie uznesení z VIII. 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, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
a zamestnancom obce Marta Volčková, JUDr. František Galuško, Eva Petrová, Klára
Krajníková – pri príležitosti usporiadania akcií Deň úcty k starším a Mikulášske oslavy.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli (príloha č. 2a).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 131/IX/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 3 – Vyhodnotenie uznesení z VIII. 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 z VIII. zasadnutia obecného
zastupiteľstva bez pripomienok.
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bodu č. 4 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
a prognózy na roky 2021 – 2022 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák
Starosta poprosil HK Ing. F. Feďáka o stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
a prognózy na roky 2021 – 2022. Hlavný kontrolór podrobne vysvetlil stanovisko a odporučil
OZ schváliť návrh rozpočtu Obce Sirník na rok 2020 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu
Obce Sirník na roky 2021 a 2022. Starosta poďakoval HK za predloženie stanoviska a opýtal
sa, či sú otázky zo strany poslancov. Otázky neboli. (príloha č. 3)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 132/IX/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022 bez pripomienok.
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bodu č. 5 – Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a návrhu prognózy
rozpočtu na r. 2021 – 2022 - predkladá starosta obce a referentka
Úvodom starosta informoval prítomných o prioritách rozpočtu obce na rok 2020, ktoré sú
nasledovné:

- čiastočné vybudovanie chodníka na ulici Hlavnej, a to z vlastných zdrojov. Obec má
stavebné povolenie na realizáciu stavby.
- výkup pozemkov na realizáciu bytovej výstavby,
- realizácia Mládežníckeho fitnes areálu SO – 01 Spevnené plochy,
- realizácia fitnes parku vlastnými silami - príprava podkladu pod stolnotenisové stoly,
realizácia dopadovej plochy, teréne a záhradnícke úpravy atď.
- spoluúčasť pri realizácií jednotlivých projektov, fašiangový ples, Deň detí, poznávací zájazd
Sárospatak, rybárska súťaž, rifľová zábava, Deň úcty k starším, Mikulášske oslavy, návšteva
divadla v MR a KE. Podotkol, že na účely naplnenia príjmovej časti rozpočtu bude navrhovať
predaj TTP v k. ú. Kucany a z príjmu odkúpenie SK27 s.r.o., aby sa mohli vyplatiť vlastníci
pozemkov pod bývalým areálom PD. Opýtal sa poslancov, či sú otázky. Poslanci sa spýtali na
niektoré položky návrhu rozpočtu. Starosta a referentka odpovedali na otázky poslancov a v
odpovediach podrobne vysvetlili jednotlivé časti rozpočtu. Starosta dal hlasovať (príloha č.
4).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 133/IX/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje návrh rozpočtu Obce Sirník na rok 2020 a berie na vedomie
návrh rozpočtu Obec Sirník na roky 2021 – 2022 .
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 6 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2020 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F.
Feďák
Starosta poprosil HK Ing. F. Feďáka o predloženie plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2020.
Hlavný kontrolór podrobne oboznámil prítomných s plánom kontrolnej činnosti. Starosta
poďakoval za vystúpenie a opýtal sa, či sú otázky zo strany poslancov. Otázky neboli (príloha
č. 5).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 134/IX/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na rok 2020 hlavného kontrolóra
Ing. F. Feďáka – bez pripomienok.
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 3 - predkladá starosta obce a referentka
Starosta predložil rozpočtové opatrenie č. 3, niektoré položky podrobnejšie vysvetlila
referentka OcÚ K. Krajníková. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli, starosta dal
hlasovať (príloha č. 6).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 135/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 3 - predkladá starosta obce a referentka

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 bez pripomienok.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 8 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: paušálna cestovná náhrada pre žiakov
navštevujúcich ZŠ v Sirníku z iných obcí, informácie starostu o: vypracovaní projektovej
dokumentácie s názvom „Výstavba chodníka na ulici Hlavnej“, „Úprava komunikácie na ulici
Cintorínskej“, verejné obstarávanie na projekt Mládežnícky fitness areál, plán zasadnutí OZ na
rok 2020, doplnenie žiadosti na základe výzvy na Zberný dvor, spracovanie žiadosti na
Environmentálny fond – „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“, výpočet úroku z omeškania za
neodvedené poplatky za uloženie odpadu na skládke v obci Sirník, spracovanie žiadosti na
zapojenie sa do pokračujúceho projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“,
zamietnutie sťažnosti proti uzneseniu o zamietnutí zastavenia exekúcie vo veci vymáhania
pohľadávky voči Združeniu obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.
Bod č. 8 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: paušálna cestovná náhrada pre žiakov
navštevujúcich ZŠ v Sirníku z iných obcí
Tento bod starosta odôvodnil nasledovne: pre ZŠ je dôležitý z dôvodu financovania
dostatočný počet žiakov. Dvaja žiaci z obce Oborín navštevujú ZŠ v Sirníku. Aby sa
eliminovali náklady rodičov na cestovné a zároveň znížila byrokracia pri vyúčtovaní
cestovného, navrhol paušálnu cestovnú náhradu pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Sirníku tak,
ako v predošlých rokoch, a to M. Siničkovej – 120,- € a N. Kanócovi - 30,- €, - na školský rok
2019/2020. Starosta dal hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 136/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 8 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: paušálna cestovná náhrada pre žiakov
navštevujúcich ZŠ v Sirníku z iných obcí
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje paušálnu cestovnú náhradu pre žiakov navštevujúcich ZŠ
v Sirníku z iných obcí. M. Siničkovej – 120,- €, N. Kanócovi - 30,- €, - na školský rok
2019/2020
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 8 - Informácie starostu o: vypracovaní projektovej dokumentácie s názvom
„Výstavba chodníka na ulici Hlavnej“, „Úprava komunikácie na ulici Cintorínskej“,
verejné obstarávanie na projekt Mládežnícky fitness areál, plán zasadnutí OZ na rok 2020,
doplnenie žiadosti na základe výzvy na Zberný dvor, spracovanie žiadosti na
Environmentálny fond – „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“, výpočet úroku z
omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadu na skládke v obci Sirník,
spracovanie žiadosti na zapojenie sa do pokračujúceho projektu „Podpora a zvyšovanie
kvality terénnej sociálnej práce“, zamietnutie sťažnosti proti uzneseniu o zamietnutí

zastavenia exekúcie vo veci vymáhania pohľadávky voči Združeniu obcí pre separovaný
zber Zemplín n. o.
Starosta obce podrobne informoval prítomných podľa jednotlivých bodov uvedených v bode 8.
a odpovedal na otázky poslancov.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 137/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 8 - Informácie starostu o: vypracovaní projektovej dokumentácie s názvom
„Výstavba chodníka na ulici Hlavnej“, „Úprava komunikácie na ulici Cintorínskej“,
verejné obstarávanie na projekt Mládežnícky fitness areál, plán zasadnutí OZ na rok 2020,
doplnenie žiadosti na základe výzvy na Zberný dvor, spracovanie žiadosti na
Environmentálny fond – „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“, výpočet úroku z
omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadu na skládke v obci Sirník,
spracovanie žiadosti na zapojenie sa do pokračujúceho projektu „Podpora a zvyšovanie
kvality terénnej sociálnej práce“, zamietnutie sťažnosti proti uzneseniu o zamietnutí
zastavenia exekúcie vo veci vymáhania pohľadávky voči Združeniu obcí pre separovaný
zber Zemplín n. o.
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie informácie starostu o:
- vypracovaní projektovej dokumentácie k projektom s názvom „Výstavba chodníka na ulici
Hlavnej“ a „Úprava komunikácie na ulici Cintorínskej“,
- verejnom obstarávaní na projekt Mládežnícky fitness areál,
- pláne zasadnutí OZ na rok 2020,
- doplnení žiadosti na základe výzvy na Zberný dvor,
- spracovaní žiadosti na Environmentálny fond – „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“,
- výpočte úroku z omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadu na skládke v obci
Sirník,
- spracovaní žiadosti na zapojenie sa do pokračujúceho projektu „Podpora a zvyšovanie kvality
terénnej sociálnej práce“,
- zamietnutí sťažnosti povinného proti uzneseniu o zamietnutí zastavenia exekúcie vo veci
vymáhania pohľadávky voči Združeniu obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí
Kolíňany a Jelenec, výzvy ZMOS
Seniori z našej obce sa pravidelne zúčastňujú aktivít, ktoré organizuje JDS OR v Trebišove.
Z uvedeného dôvodu navrhol prispieť JDS OR v Trebišove. Otázky neboli, starosta dal
hlasovať (príloha č. 7).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 138/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok v sume 50,--€ pre Jednotu dôchodcov na
Slovensku, OR v Trebišove na aktivity organizácie.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí
Kolíňany a Jelenec, výzvy ZMOS
Materiál bol poslancom doručený. Uvedená n. o. listom požiadala o príspevok na zaplatenie
Markovej nadštandardnej liečby, starosta navrhol prispieť sumou 50,00 €. Otázky neboli,
starosta dal hlasovať (príloha č. 8).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 139/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Pierott n.o.
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok na zaplatenie Markovej nadštandardnej
liečby, cestou žiadateľa v sume 50,00 €.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí
Kolíňany a Jelenec, výzvy ZMOS
Materiál bol poslancom doručený. Uvedené obce požiadali o finančnú výpomoc v súvislosti s
tragickou udalosťou zo dňa 13. novembra 2019, kedy došlo k nehode nákladného auta
a autobusu pravidelnej linky Nitra - Kolíňany. Starosta sa opýtal či sú otázky alebo návrhy.
Otázky a ani návrhy neodzneli, starosta dal hlasovať (príloha č. 9).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 140/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Obcí Kolíňany a Jelenec
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok pre Obce Kolíňany a Jelenec na zmiernenie
zložitej životnej situácie ľudí postihnutých tragickou udalosťou zo dňa 13. novembra 2019 nehodou nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra - Kolíňany - Jelenec
prostredníctvom transparentného účtu v úhrnnej sume 100,--€.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 9 - Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí Kolíňany
a Jelenec, výzvy ZMOS
ZMOS sa obrátil na členské obce so žiadosťou finančný príspevok pre zmiernenie zložitej
životnej situácie ľudí postihnutých tragickou udalosťou na prešovskom sídlisku v súvislosti
s výbuchom plynu v bytovke – informoval poslancov starosta. Starosta sa spýtal či sú otázky
alebo návrhy. Otázky a ani návrhy neodzneli, starosta dal hlasovať (príloha č. 10).

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 141/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 9 - Prerokovanie žiadostí: výzvy ZMOS
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje finančný príspevok pre zmiernenie zložitej životnej situácie ľudí
postihnutých tragickou udalosťou na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu
v bytovke prostredníctvom transparentného účtu v sume 50,--€
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 - Informácia o vyhodnotení ponuky o odkúpenie ornej pôdy za účelom realizácie
výstavby nájomných bytov
Materiál som vyhodnotil a zistil stav, aký som Vám predložil – povedal starosta. Navrhol OZ, aby
naďalej hľadalo možnosti a pracovalo na Koncepcii rozvoja bývania obce. Ponúknuté pozemky na
odpredaj od jednotlivých vlastníkov navrhol odkúpiť kvôli zachovaniu dôveryhodnosti obce, na
druhej strane investíciu do pozemkov považuje za efektívne vynaložené prostriedky. Starosta sa
spýtal či sú otázky alebo návrhy. Otázky a ani návrhy neodzneli, starosta dal hlasovať
(príloha č. 11).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 142/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 10 - Informácia o vyhodnotení ponuky o odkúpenie ornej pôdy za účelom
realizácie výstavby nájomných bytov
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje spracovanie kúpnopredajnej zmluvy o odkúpenie ornej pôdy za
účelom realizácie výstavby nájomných bytov od vlastníkov, ktorí vyslovili súhlas s predajom.
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,
Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 - Správa nezávislého audítora o hospodárení za rok 2018 – predkladá starosta
obce a referentka
Starosta predložil Správu nezávislého audítora o hospodárení za rok 2018. Starosta sa opýtal
či sú otázky. Otázky neodzneli (príloha č. 12).
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 143/XII/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 17.
decembra 2019
K bodu č. 10 - Správa nezávislého audítora o hospodárení za rok 2018 – predkladá starosta
obce a referentka
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie správu nezávislého audítora o hospodárení za rok 2018.
V Sirníku dňa 17.12.2019
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 14 - Rozprava

V rozprave nevystúpil nikto z prítomných.
Bod č. 15 - Návrh na uznesenie
Návrhy na uznesenia boli naformulované návrhovou komisiou podľa jednotlivých bodov
rokovania.
Bod č. 16 - Záver
Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie o 19:25 hod. ukončil. Poprial
prítomným pokojné a požehnané vianočné sviatky, šťastný Nový rok 2020 a odovzdal
poslancom mikulášske darčeky.

Overovatelia: Bc. Monika Hangyáková

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

Ján Levkiv

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

Klára Krajníková

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

Zapísala

Prílohy: - podľa textu

