Zápisnica
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo
dňa 23. apríla 2020
Na základe § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
starosta obce zvolal zasadnutie 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. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay. Na
zasadnutí obecného zastupiteľstva sa nezúčastnili poslanci: Arpád Kačo, Mgr. Branislav
Maďar. (príloha č. 2 Prezenčná listina)
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Starosta
obce ako predsedajúci určil za zapisovateľa p. F. Galušku. Za členov návrhovej komisie starosta
obce navrhol: Bc. Moniku Hangyákovú, Mgr. Marcela Zelvaya a Janu Volčkovú.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Mgr. Valériu Nagyovú a Jána Levkiva.
Keďže k uvedenej téme neboli žiadne pripomienky, starosta obce dal hlasovať o
predloženom návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 144/IV/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 23. apríla
2020
K bodu č. 2. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. volí návrhovú komisiu v zložení, predseda Bc. Monika Hangyáková.
Členovia: Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková a overovateľov zápisnice Mgr. Valéria
Nagyova a Ján Levkiv.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Valéria
Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 24.04.2020

Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Starosta obce ako
predsedajúci dal hlasovať o navrhnutom programe. (príloha č. 1)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 145/IV/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 23. apríla
2020
K bodu č. 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.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. Valéria
Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 24.04.2020

Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 4 – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV.
etapa – Skládka nebezpečných odpadov
Starosta obce, ako predsedajúci, otvoril rozpravu k tomuto bodu.
O slovo sa prihlásila poslankyňa Bc. Hangyáková s otázkou, kedy bol obci Sirník doručený
zámer na vybudovanie „Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládky
odpadov – IV. etapy – Skládky nebezpečných odpadov“.
Starosta obce na túto otázku reagoval, že obci Sirník zatiaľ nebol samotný zámer doručený.
Obci bola doručená iba informácia o zasielaní zámeru na vybudovanie „Integrovaného zariadenia
na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládky odpadov – IV. etapy – Skládky nebezpečných odpadov“
poštovou prepravou a že lehoty pre obec začnú plynúť až dňom doručenia predmetného zámeru
v listinnej podobe.
Na toto vysvetlenie starostu obce vyjadrili prítomní poslanci obavu ohľadom toho, či obec
nezmešká lehotu na podávanie pripomienok k predmetnému zámeru, keďže tento zámer je
zverejnený na webových stránkach Ministerstva životného prostredia SR od 07. apríla 2020.
Následne starosta obce reagoval prečítaním jednak samotnej informácie doručenej obci
elektronicky cez UPVS dňa 16.04.2020 ohľadom zámeru na vybudovanie „Integrovaného
zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládky odpadov – IV. etapy – Skládky nebezpečných
odpadov“ a jednak e-mailom vyžiadané stanovisko ohľadom zverejnenia tejto informácie a lehôt
na zverejnenie od pani RNDr. Mileny Okoličányiovej, ktorá vyhotovila a zaslala predmetnú
informáciu obci Sirník. (príloha č. 3)
Poslankyňa Mgr. Nagyová v tomto bode uviedla, že už aj v minulosti vyjadrila svoj
odmietavý postoj k vybudovaniu skládky nebezpečného odpadu v katastri obce Sirník pri
prezentácii takéhoto zámeru na zasadnutí obecného zastupiteľstva zástupcami predkladateľa
zámeru.

Ďalej počas diskusie, poslankyňa Bc. Hangyáková položila otázku, či obec dala súhlas
s vypracovaním posudzovania vplyvov na životné prostredie v súvislosti s predmetným zámerom.
Starosta obce odpovedal, že obec žiadny takýto súhlas nevydala a prípadné udelenie súhlasu by
bolo prerokované na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Sirník.
Poslanec Mgr. Zelvay vyzval starostu, aby vyslovil svoj názor. Následne starosta obce
prečítal svoje osobné stanovisko k danej problematike, v ktorej spomenul možnosť využitia
naskytajúcej sa príležitosti zlepšenia ekonomickej situácie obce vzhľadom na neúmerne vyšší
potenciálny príjem do rozpočtu obce z poplatku za uloženie nebezpečného odpadu v porovnaní
s relatívne nízkou sadzbou za uloženie nie nebezpečného odpadu. Taktiež spomenul ďalšie výhody
pre obec a jej obyvateľov, ktoré ponúka investor a predkladateľ tohto zámeru (napr. každoročná
finančná podpora na kultúrne a športové podujatia v obci, odstránenie environmentálnej záťaže
v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva Sirník na vlastné náklady investora, atď.). Ďalej
starosta obce vyjadril názor, že momentálna skládka tuhého komunálneho odpadu je
nebezpečnejšia, než by bola skládka nebezpečného odpadu, a to z dôvodu, že občania obcí a miest,
z ktorých sa ukladá odpad na skládke TKO v k. ú. Sirník, hádžu do kontajnerov určených na tuhý
komunálny odpad aj nebezpečný odpad (napr. batérie, nádoby od farieb, rozpúšťadiel, lepidiel,
atď.). Skládka určená na uloženie nebezpečného odpadu je niekoľkonásobne zabezpečená už pri
výstavbe proti priesakom týchto nebezpečných látok a uložené látky sú pod prísnou kontrolou.
Niekoľkokrát zopakoval, že je to jeho súkromný názor. Prítomným rozdal schematické
znázornenie postupnosti krokov procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činnosti na životné
prostredie. V súčasnosti sme pri kroku č. 1, nič sa nám nestane, ak si vypočujeme slová odborníkov
a v kroku č. 6 názory občanov obce v rámci verejného prerokovania. Zdôraznil, že on, ako
starosta, sa bude riadiť vysloveným názorom občanov obce v rámci verejného prerokovania.
(príloha č. 4)
Poslankyňa Bc. Hangyáková následne vyjadrila názor, že nesúhlasí s názorom starostu
obce, že skládka nebezpečného odpadu by bola menej nebezpečná, ako terajšia skládka TKO
z dôvodu koncentrácie iba nebezpečného odpadu naproti minimálnemu výskytu nebezpečného
odpadu v zmesovom komunálnom odpade.
Bc. Monika Hangyáková predložila návrh uznesenia k zámeru navrhovateľa: REMKO
Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, zriadiť skládku nebezpečných odpadov v k. ú. Sirník
a vyjadriť tak zamietavé a nesúhlasné stanovisko s výstavbou skládky nebezpečného odpadu.
K uvedenému nesúhlasu sa majú možnosť vyjadriť aj občania obce Sirník formou petície,
ktorú začali organizovať z vlastnej iniciatívy občania obce Bc. Monika Hangyáková a Mgr. Marcel
Zelvay za pomoci aj iných občanov, ktorí sa zapojili, ako napr. p. Jana Volčková a ďalší. Uvedená
petícia ešte prebieha v čase konania tohto zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník.
Dôvodom nesúhlasného stanoviska je, že aj terajšia skládka pre odpad nie nebezpečný je
situovaná vo vzdialenosti cca 750m od zastavaného územia obce Sirník a navrhovaná skládka
nebezpečného odpadu, ktorá má byť v areáli súčasnej už existujúcej skládky, by bola veľmi blízko
zastavaného územia obce Sirník. Skládku nebezpečného odpadu považujeme za veľmi vysoké
riziko pre obyvateľov obce, ako i priľahlých obcí. Je tu dôvodná obava z následkov na ohrozenie
zdravia obyvateľstva, ovzdušie, životné prostredie, znečistenie pôdy, podzemných vôd.
Naviac, uvedená lokalita sa nachádza na ľavom brehu rieky Ondava vzdialenej cca 600m,
resp. v priamom kontakte Moľvianskeho kanála na jeho pravom brehu. V roku 2006 a v roku 2010
následkom pretrvávajúcich zrážok došlo k záplave celého daného územia.
Ako vieme, územie obce Sirník je zaradené do Chráneného vtáčieho územia Ondavská rovina,
pričom uvedené územie je vzdialené len cca 1560m od plánovanej skládky nebezpečných
odpadov. Navrhla prijatie nasledovného textu uznesenia: Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. nesúhlasí a zamieta
predložený zámer navrhovateľa: REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, zriadiť
skládku nebezpečných odpadov v k. ú. Sirník.
Starosta obce ako predsedajúci dal hlasovať
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 146/IV/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 23. apríla
2020
K bodu č. 4. Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov –
IV. etapa – Skládka nebezpečných odpadov
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. nesúhlasí a zamieta predložený zámer navrhovateľa: REMKO Sirník s. r. o.,
Rastislavova 98, 043 46 Košice, zriadiť skládku nebezpečných odpadov v k. ú. Sirník.
Výsledok hlasovania:
Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Valéria
Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 24.04.2020

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 5 – Rozprava
V tomto bode rokovania už neodzneli žiadne príspevky prítomných.
Bod č. 6 - Návrh na uznesenie
Predložila predsedníčka návrhovej komisie Bc. Monika Hangyáková. Návrh bol schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ, (príloha č. 5)
Bod č. 7 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Overovatelia : Mgr. Valéria Nagyová
Ján Levkiv
Zapísal: JUDr. František Galuško

Prílohy: - podľa textu,
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