
Z á p i s n i c a  
zo XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 28. septembra 2020  

  

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, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Branislav Maďar, Arpád Kačo, 

Ján Levkiv (príloha č. 2 Prezenčná listina). Neprítomní poslanci: Mgr. Marcel Zelvay  

  

Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie  

Starosta obce, ako predsedajúci, určil za zapisovateľa Kláru Krajníkovú, referentku OcÚ v 

Sirníku.  

Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov a opýtal sa, či má niekto 

z poslancov iný návrh.  

Iný návrh nebol, starosta dal hlasovať o zložení návrhovej komisie.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

           Uznesenie OZ č. 190/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020  

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 Mgr. Valéria Nagyová, členovia: 

Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

Za overovateľov starosta určil : Bc. M. Hangyáková, Arpád Kačo  

  

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

  

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce  

  

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia  

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.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

        Uznesenie OZ č. 191/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

28. septembra 2020  

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia  

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 Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

  



V Sirníku dňa 28.09.2020    

                  Viktor Kalán, starosta obce  

 

Bod č. 4. – Vyhodnotenie uznesení z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Vyhodnotenie uznesení bolo poslancom zaslané. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. 

(príloha č. 3) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

 Uznesenie OZ č. 192/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

  

 Bod č. 4 - Vyhodnotenie plnenia uznesení z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., berie na vedomie vyhodnotenie uznesení z XIII. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Bod č. 5 Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku, časti nákladov 

pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku a príspevok na cestovné v paušálnej 

sume 

Je už zvykom, že obec poskytne žiakom prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku príspevok na nákup 

vecí, ktoré sú potrebné pri nástupe do školy ako aj na cestovné. Našu školu a škôlku, „držia nad 

vodou“ žiaci zo susedných obci. Z uvedeného usudzujem, že naše školské zariadenia majú vďaka 

pedagógom nadpriemernú úroveň. Nedá mi, aby som nepovedal, že srdce ma bolí, ak vidím, že 

náš obyvateľ napriek tomu nedá svoje dieťa do školského zariadenia obce. Je to o to bolestivejšie, 

keď sa jedná o poslanca OZ. Poslanec A. Kačo propagáciou našich školských zariadení v susednej 

obci Hraň prilákal dvoch žiakov, za čo mu vyslovujem poďakovanie a plánujem menovaného 

odmeniť. Pani poslankyňa Volčková reagovala na slová pána starostu, že je každého rodiča 

osobným rozhodnutím kde svoje dieťa umiestni do školy.  

Prosím poslancov o schválenie návrhov – povedal na záver starosta a dal o jednotlivých 

návrhoch hlasovať.  

 

 Uznesenie OZ č. 193/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 5 Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku, časti nákladov 

pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku a príspevok na cestovné v paušálnej 

sume 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ 

v Sirníku za školský rok 2019/2020 podľa priloženého zoznamu, bez pripomienok. 

(príloha č. 4) 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce  

  

 Uznesenie OZ č. 194/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 5 Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku, časti nákladov 

pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku a príspevok na cestovné v paušálnej 

sume 



Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje preplatenie časti nákladov pri nástupe žiakov do prvého ročníka 

MŠ a ZŠ v Sirníku vo výške 100€ na žiaka, bez pripomienok. (príloha č. 5) 

 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

 V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce  

  

 Uznesenie OZ č. 195/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 5 Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku, časti nákladov 

pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku a príspevok na cestovné v paušálnej 

sume 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

z. n. p., schvaľuje paušálny príspevok na cestovné pre žiakov MŠ a ZŠ dochádzajúcich z iných obcí 

v sume 200€ za 1 školský rok pre rodinu bez ohľadu na počet dochádzajúcich detí, bez pripomienok.  

(príloha č. 6) 

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce  

 

Bod č. 6 - Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sirník 

Do návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sirník, boli zapracované aktuálne zákonné 

zmeny. Pripomienky počas pripomienkovanej doby neboli preto navrhujem OZ VZN 

v predloženom znení schváliť- povedal na záver starosta a dal hlasovať. (príloha č. 7) 

  

 

 Uznesenie OZ č. 196/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 6 – Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sirník 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sirník č.1/2020 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce  

 

Bod č. 7 - Vyhodnotenie výberu dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 



Obyvatelia pri platení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za KO, sú disciplinovaní 

začo im aj túto cestou vyjadrujem poďakovanie . Neplatičov je iba niekoľko, pričom sa jedná 

o osoby v pomerne zložitej životnej situácii. Nedoplatky FO a PO sú postúpené právnemu 

zástupcovi obce a vymáhane – povedal starosta. (príloha č. 8)  

 

 Uznesenie OZ č. 197/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 7 – Vyhodnotenie výberu dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – predkladá starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., berie na vedomie vyhodnotenie výberu dane z nehnuteľností, dane za psa 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

Bod č. 8 – Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2020 – referentka obce, starosta 

obce 

Do problematiky uviedol prítomných starosta obce. Presné dáta a vysvetlenie k zaslanému 

materiálu a odpovede na otázky podala referentka OcÚ.  

 

Uznesenie OZ č. 198/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

28. septembra 2020. (príloha č. 9) 

Bod č. 8 – Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2020 – referentka obce, starosta 

obce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., berie na vedomie rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2020. 

 

Bod č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 3 

Do problematiky uviedol prítomných starosta obce. Presné dáta a vysvetlenie k zaslanému 

materiálu a odpovede na otázky podala referentka OcÚ. Starosta dal hlasovať o predloženom 

materiáli. (príloha č. 10) 

  

 Uznesenie OZ č. 199/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje prijatie rozpočtového opatrenia č. 3. 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar  

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce  

 

Bod č. 10 – Schválenie vianočného prekvapenia pre občanov 

Je už zvykom v našej obci, že na Vianoce prekvapíme občanov malou pozornosťou. Aj v tomto 

roku navrhujem takto učiniť - uviedol starosta a navrhol nakúpiť do balíčkov: fľašu medu, 

kalendár, vrecia na odpad, textilná nákupná taška, prípadne viacnásobne použiteľné vrecko na 

nákup ovocia či zeleniny namiesto vriec na odpad a SOS kľúčenka v cene cca na 8 -9 €/ 

domácnosť. Po diskusií dal hlasovať o návrhu. 

 



 Uznesenie OZ č. 200/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2020 

 

Bod č. 10 – Schválenie vianočného prekvapenia pre občanov 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje nákup vianočných balíčkov pre domácnosti v hodnote 10-

12€/balíček. 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 11 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na oplotenie miestneho cintorína a 

rekonštrukcie skladu náradia 

Túto záležitosť som Vám, poslancom, navrhol riešiť už pred časom, no neúspešne. Opakovane 

Vám predkladám návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na oplotenie čelnej strany 

miestneho cintorína a rekonštrukcie skladu náradia. Návrh odôvodňujem nasledovne: čelná strana 

a sklad náradia bola vybudovaná počas akcie „Z“ v 70–tych rokoch, murivo je zvetrané, 

nebezpečenstvo hrozí pri kosení svahu, svah je neestetický špatí okoliu. Projekt Rekonštrukcie 

miestnej komunikácie na ulici Cintorínskej nadväzuje na, svah cintorína, bolo by ideálne 

najsamprv riešiť oplotenie. Z uvedených dôvodov navrhujem OZ návrh schváliť. – povedal na 

záver starosta.  

Na starostu reagovala pani poslankyňa Bc. Hangyáková, že starosta veľmi dobre vie, že sama 

navrhla rekonštrukciu oplotenia z projektu TOKAJ z ktorej však v konečnom dôsledku 

rekonštrukcia nemohla byť realizovaná. Vypracovanie projektovej dokumentácie nebolo 

schválené z dôvodu, že obec vo svojom rozpočte na realizáciu financie nemala. 

Pán starosta informoval poslancov, že to tak nefunguje on potrebuje mať vypracovaný projekt, aby 

v prípade zverejnenia výzvy sa obec do výzvy mohla zapojiť. Ak mu projekt OZ neschváli, tak on 

ako starosta si ho dá vypracovať bez súhlasu poslancov nakoľko do výšky 3000€ má nato právo.  

Poslankyňa Bc. Hangyáková navrhuje, aby poslanci boli prítomní pri jednaní s projektantom 

ohľadom vypracovania projektovej dokumentácie. Starosta súhlasil s prednesenou požiadavkou. 

Po diskusií na tému starosta dal hlasovať.  

 

 Uznesenie OZ č. 201/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 11 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na oplotenie miestneho cintorína a 

rekonštrukcie skladu náradia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na oplotenie miestneho 

cintorína a rekonštrukcie skladu náradia za prítomnosti poslancov Obecného zastupiteľstva. 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce 

 



Bod č. 12 - Informácie riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský rok 

2020/2021 – Mgr. V. Hajduová - riaditeľka ZŠ a Mgr. A. Bindasová - riaditeľka MŠ 

 Starosta poprosil prítomné riaditeľky školských zariadení, aby informovali prítomných o 

pripravenosti na školský rok 2020/2021. Starosta poďakoval za vystúpenie Mgr. V. Hajduovej, 

riaditeľke ZŠ a Mgr. A. Bindasovej, riaditeľke MŠ. Otázky zo strany prítomných neboli. 

(prílohy č. 11 a 12) 

 

Uznesenie OZ č. 202/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

28. septembra 2020 

Bod č. 12 - Informácie riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský rok 

2019/2020 – Mgr. V. Hajduová - riaditeľka ZŠ a Mgr. A. Bindasová - riaditeľka MŠ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., berie na vedomie informácie riaditeliek školských zariadení o pripravenosti 

na školský rok 2019/2020. 

 

Bod č. 13 - Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky určené na bytovú výstavbu 

Dovolil som si jednať s vlastníkmi, ktorí nereagovali na písomné oslovenie obce, vo veci 

predaja svojich nehnuteľností. Osoby uvedené v návrhu zmluvy prejavili záujem predať svoje 

pozemky. Z uvedeného dôvodu navrhujem schválenie kúpnej zmluvy. Materiál Vám bol 

predložený. – povedal starosta. Otázky neboli. Starosta dal hlasovať. (príloha č. 13) 

  

 Uznesenie OZ č. 203/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 13 - Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky určené na bytovú výstavbu 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje kúpnej zmluvy na pozemky určené na bytovú výstavbu. 

2.1 Meno: Barnabáš Deme., rod. Deme, trvalé bydlisko: Hlavná 139/39, 076 03 Sirník, dátum 

narodenia: ................, rodné číslo: ................ osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 345 parcela č. 1741/2 vo 

výmere 1293 m2, v podiele 1/2 pod B1, jedná sa o parcely registra „E“ evidované na mape 

určeného operátu.  

 

2.2 Meno: Jolana Ješová, rod. Gönciová, trvalé bydlisko: Hlavná 120/69, 076 03 Sirník, dátum 

narodenia: ................, rodné číslo: ................ osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 650 parcela č. 1740/2 vo 

výmere 1378 m2, v podiele 1/2 pod B3, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

 

2.3 Meno: Mgr. Tibor Ješo, rod. Ješo, trvalé bydlisko: Trhovište 118, 072 04 Trhovište, dátum 

narodenia: ................, rodné číslo: ................ osvedčuje, že je výlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 429 parcela č. 1749 vo 

výmere 1061 m2, v podiele 1/1 pod B1, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce 

 

 



Bod č. 14 - Schválenie zámeru zameniť pozemky vo vlastníctve obce 

Na XIII. zasadnutí OZ sme rokovali a schválili Zámer avšak pre legislatívne nedostatky vklad 

sme žiadali prerušiť do odstránenia nedostatkov : schválenia spôsobu prevodu podľa § 9 ods.2 

písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválenia 

spôsobu prevodu podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, na základe uvedených skutočností opakovane predkladám zámer zameniť 

pozemky OZ – povedal starosta. Otázky neboli , starosta dal hlasovať.  

  

 Uznesenie OZ č. 204/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 14 - Schválenie zámeru zameniť pozemky vo vlastníctve obce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v z. n. p., schvaľuje spôsob prevodu vlastníckeho práva obce Sirník k 

nehnuteľnostiam – pozemkom formou zámennej zmluvy. Predmetom zámeny sú pozemky 

ako je to uvedené nižšie.  

2.1 Obec Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR osvedčuje, že 

je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym 

odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/1 o výmere 28 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/1, 

pod B1 

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/2 o výmere 817 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/1, 

pod B1 

 

2.2 Obec Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR osvedčuje, že 

je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 603 o výmere 1414 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 669 o výmere 1069 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 757 o výmere 522 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1566 o výmere 1248 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1816 o výmere 1270 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2424 o výmere 1244 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2426 o výmere 1327 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 814 o výmere 874 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 981 o výmere 1532 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 



- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2164 o výmere 1792 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

  

 Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana 

Volčková, Arpád Kačo, Ján Levkiv, zdržal sa hlasovania : Mgr. Branislav Maďar  

  

 V Sirníku dňa 28.09.2020    

   

                   Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 15 – Schválenie zámennej zmluvy 

Starosta v nadväznosti na predchádzajúci bod rokovania predložil na schválenie Zámennú 

zmluvu. Otázky neboli , starosta dal hlasovať. (príloha č. 14) 

  

 Uznesenie OZ č. 205/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 15 – Schválenie zámennej zmluvy 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v z. n. p., schvaľuje zámennú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov. Osobitným zreteľom je nadobudnutie vlastníckeho 

práva k pozemkom, ktoré obec plánuje využiť na bytovú výstavbu. Predmetom zámeny sú 

pozemky ako je to uvedené nižšie.  

2.1 Obec Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR osvedčuje, že 

je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym 

odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/1 o výmere 28 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/1, 

pod B1 

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/2 o výmere 817 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/1, 

pod B1 

 

2.2 Obec Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR osvedčuje, že 

je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 603 o výmere 1414 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 669 o výmere 1069 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 757 o výmere 522 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1566 o výmere 1248 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1816 o výmere 1270 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2424 o výmere 1244 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 



 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2426 o výmere 1327 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 814 o výmere 874 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 981 o výmere 1532 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2164 o výmere 1792 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

 

 

2.3 Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ................, r. č. .................., trvale bytom Hlavná 

99/28, 076 03 Sirník, občan SR osvedčuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. 

Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané  

- na LV č. 94, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 280/1 vo výmere 27 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 94, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 280/2 vo výmere 1013 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 278/1 vo výmere 14 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 278/2 vo výmere 882 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 281/1 vo výmere 31 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 281/3 vo výmere 439 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2. 

 

2.4 Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ................, r. č. .................., trvale bytom Hlavná 

99/28, 076 03 Sirník, občan SR osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, 

zapísané: 

- na LV č. 299, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 1728 vo výmere 1960 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/2 pod B7, 

- na LV č. 537, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 1726 vo výmere 1987 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 3/54 pod B12. 

III. 

 

3.1 Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ................, r. č. .................., trvale bytom Hlavná 

99/28, 076 03 Sirník, občan SR zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.3 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Sirník, IČO: 

00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR a na základe tejto zmluvy sa stáva 

výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym 

odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/1 o výmere 28 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/1, 

pod B1 

- na LV č. 279, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1493/2 o výmere 817 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/1, 

pod B1 



 

Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ................, r. č. ......................., trvale bytom Hlavná 

99/28, 076 03 Sirník, občan SR zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.4 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Obce Sirník, IČO: 

00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR a na základe tejto zmluvy sa stáva 

podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 603 o výmere 1414 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 669 o výmere 1069 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 757 o výmere 522 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1566 o výmere 1248 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 1816 o výmere 1270 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2424 o výmere 1244 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2426 o výmere 1327 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 814 o výmere 874 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 981 o výmere 1532 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4 

- na LV č. 80, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník s parc. č. 2164 o výmere 1792 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, 

pod B4 

 

 

3.2 Obec Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR zamieňa 

nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 za nehnuteľnosti uvedené v bode 2.3 tejto zmluvy, ktoré 

sú vo výlučnom vlastníctve Miroslava Maďara, rod. Maďar, nar. ................, r. č. 

...................., trvale bytom Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, občan SR a na základe tejto zmluvy 

sa stáva výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané  

- na LV č. 94, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 280/1 vo výmere 27 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 94, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 280/2 vo výmere 1013 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 278/1 vo výmere 14 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 278/2 vo výmere 882 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 

- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 281/1 vo výmere 31 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2, 



- na LV č. 96, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 281/3 vo výmere 439 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/1 pod B2. 

 

Obec Sirník, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR zamieňa 

nehnuteľnosti uvedené v bode 2.2 za nehnuteľnosti uvedené v bode 2.4 tejto zmluvy, ktoré 

sú v podielovom spoluvlastníctve Miroslava Maďara, rod. Maďar, nar. ................, r. č. 

...................., trvale bytom Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, občan SR a na základe tejto zmluvy 

sa stáva podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané: 

- na LV č. 299, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 1728 vo výmere 1960 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 1/2 pod B7, 

- na LV č. 537, druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, parc. č. 1726 vo výmere 1987 m2, 

jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, v podiele 3/54 pod B12. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že stav zamieňaných pozemkov dobre poznajú a v takom 

stave ich zamieňajú. S opravou chyb v písaní v tejto zmluve sa splnomocňuje Obec Sirník, 

konajúca starostom obce, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 152/21, 076 03 Sirník, SR. 

 

 Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana 

Volčková, Arpád Kačo, Ján Levkiv, zdržal sa hlasovania: Mgr. Branislav Maďar  

  

 V Sirníku dňa 28.09.2020    

   

                   Viktor Kalán, starosta obce 

  

  

 Bod č. 16 - Informácie starostu:  

 Ponuka spoločnosti KOSIT a.s KE bola poskytnutá poslancom spolu s internetovým 

prieskumom trhu na smetné nádoby. (príloha č. 15) Podľa môjho názoru v prípade využitia ponuky 

sa zvýši komfort nakladania s odpadom jednotlivých domácnosti zastabilizuje sa cena za vývoz na 

5 rokov. Opatrenie smetných nádob čipom ešte neznamená , že ich máme okamžite využívať ale 

je to budúcnosť. Na počte smetných nádob samozrejme je možné meniť počet pridelených 

smetných nádob, ak by ste o to mali záujem – povedal starosta a otvoril rozpravu na tému.  

 Poslankyňa Mgr. Nagyová sa spýtala, na základe akých údajov bol stanovený počet 

smetných nádob na separovaný odpad pre jednotlivé domácnosti. Starosta vysvetlil, že na základe 

počtu členov domácnosti a na základe počtu odovzdaných vriec s jednotlivými zložkami 

separovaného odpadu z každej domácnosti. Menovaná sa vyjadrila, že zoznam predložený 

starostom obce nezohľadňuje skutočnú potrebu smetných nádob. Prieskum navrhol pán starosta. 

aby poslanci vykonali prieskum potreby počtu smetných nádob na separovaný odpad 

v jednotlivých domácnostiach do 15.10.2020. 

 Poslanec Mgr. Maďar navrhol vyhlásiť v miestnom rozhlase oznam o vykonaní prieskumu 

potreby počtu smetných nádob na separovaný odpad. 

 Bc. Hangyáková sa spýtala, ak obec pristúpi k zmluvu, či to nejakým spôsobom ovplyvní 

výšku za TKO.  Pán starosta odpovedal, že zatiaľ neovplyvní. 

 Každý z poslancov vyslovil svoj názor, hlavne čo sa týka počtu pridelených smetných 

nádob. Starosta dal hlasovať o návrhoch. Boli prijaté nasledovné uznesenia:  

  

 Uznesenie OZ č. 206/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

 Bod č. 16 - Informácie starostu:  



Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje ponuku spoločnosti KOSIT, a. s. na prenájom smetných nádob na 

separovaný odpad a na označenie smetných nádob čipom.  

 

 Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana 

Volčková, Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

  

 V Sirníku dňa 28.09.2020    

   

                   Viktor Kalán, starosta obce 

 

 Bod č. 16 - Informácie starostu:  

V tejto súvislosti bol poslancom zaslaný materiál. Naši seniori si zaslúžia , aby ich obec podporil, 

preto navrhujem v prípade účasti príspevok pre starobných dôchodcov obce vo výške 50 % 

podľa ponuky Harmony Rezort „Spolu do Piešťan“ – povedal starosta.  

Poslankyňa Bc. Hangyáková navrhla zistiť záujem medzi seniormi o uvedený pobyt nakoľko je 

momentálna situáciu Covidu 19 nepriaznivá, tak či sa vôbec niekto prihlási, a či je podmienka 

minimálneho počtu záujemcov. Starosta odpovedal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom 

pandémie COVID-19 považuje zisťovanie záujmu za zbytočné. Príspevok by bol preplatený iba 

tým seniorom, ktorí sa zúčastnia tohto pobytu a predložia príslušné doklady.  

Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 16)  

 

 Uznesenie OZ č. 207/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

 Bod č. 16 - Informácie starostu:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje príspevok pre starobných dôchodcov obce vo výške 50 % podľa 

ponuky Harmony Rezort „Spolu do Piešťan“. 

 

 Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana 

Volčková, Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

  

 V Sirníku dňa 28.09.2020    

   

                   Viktor Kalán, starosta obce 

  

 

 Bod č. 16 - Informácie starostu:  

Starosta informoval prítomných o stave prác pri realizácie výstavby chodníka na Hlavnej ulici 

a o Zápise z kontrolného dna, zo dňa 25.09.2020 (príloha č. 17). Vzhľadom na to, že do 

domácnosti chodia aj auta ktoré sú ťažké – fekálny voz, drevo, kamióny - dozor stavby navrhuje 

uloženie karí sieti pri vjazdov do dvorov. – povedal starosta. Obdobne sa prerokovali otázky 

okolo stavby, ktoré boli prednesené na mieste samom dňa 01.09.2020 za účasti poslancov OZ 

a obsiahnuté v Zápise z KD.  

Poslankyňa Bc. Hangyáková sa opýtala, ako bude riešená autobusová zastávka na konci obce – 

či bude vrátená pôvodná zastávka, alebo bude obstaraná nová. Starosta odpovedal, že počíta 

s osadením novej autobusovej zastávky.  

Po diskusii na tému bola prijaté nasledovné uznesenie.  

 Uznesenie OZ č. 208/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

 Bod č. 16 - Informácie starostu:  



Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje práce naviac, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii 

– dodávka a uloženie betónových obrubníkov, betónovanie s výstužou a asfaltovanie vjazdov do 

dvorov týkajúce sa realizácie výstavby chodníka na Hlavnej ulici. 
 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana 

Volčková, Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 16 - Informácie starostu:  

Materiál bol poslancom zaslaný. Je to možnosť eliminácie klimatických zmien, zvýšenia 

komfortu občanov na nakladanie s dážďovkou vodou a zafinancovania z fondov ináč finančne 

náročnej záležitosti, s prípadným úspešným projektom by sme získali v prospech občanov cca 

200 tisíc eur.  

K predmetnej veci sa vyjadril poslanec A. Kačo, ktorý navrhol využiť možnosť a skúsiť 

realizovať projekt. Po krátkej diskusii starosta dal hlasovať. (príloha č. 18).  

Uznesenie OZ č. 209/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 16 - Informácie starostu:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., neschvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie na budovanie vodozádržných opatrení  
 

Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, zdržal sa hlasovania : Bc. Monika 

Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

 

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  

                  Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 16 - Informácie starostu:  

Materiál bol poslancom zaslaný. Treba pozerať do budúcnosti a kráčať s dobou, preto navrhujem 

zapojiť sa do projektu – povedal starosta.  

Poslankyňa Bc. Hangyáková sa opýtala, koľko by stálo obec realizácia uvedeného projektu. 

Starosta odpovedal, že v materiáli je uvedená 5% spoluúčasť a vypracovanie projektovej 

dokumentácie. Po odpovedaní na otázky starosta dal hlasovať. (príloha č. 19)  

Uznesenie OZ č. 210/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

Bod č. 16 - Informácie starostu:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie,  podanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie na základe výzvy MH SR z 02. 09. 2020: 

Kód výzvy:  11378/2020-4210-52028 

Názov projektu: Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci Sirník 

Schválená výška spolufinancovania projektu je 263,--€, t. j. 5% oprávnených nákladov z dotácie 

na zriadenie nabíjacej stanice. 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana 

Volčková, Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar  

V Sirníku dňa 28.09.2020    

  
                  Viktor Kalán, starosta obce 



 

 

 Uznesenie OZ č. 211/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

 Bod č. 16 - Informácie starostu:  

- o úhrade členského poplatku za členov DHZO – vo výške 20€ (príloha č. 20) 

- o nákupe skrine do rozlúčkovej siene a komody do obecnej komunitnej budovy  

- o obstaraní poťahov na stoličky do kultúrneho domu  

- o stave exekúcie voči Združeniu obcí pre separovaný zber n.o. so sídlom v Cejkove – 

aktuálne dochádza k zmene v osobe znalca zodpovedného za ocenenie exekvovaných 

nehnuteľností, neustále obštrukcie a snaha o oddialenie výkonu exekúcie právnym 

zástupcom povinného a o vyrubení úroku z omeškania z dlžnej sumy na základe zákona 

č. 17/2004 Z. z.. 

- o aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 – nákup dezinfekčných 

prostriedkov, automatických dávkovačov dezinfekcie, poďakovanie zamestnancom OcÚ 

a školských zariadení. 

- o vyhotovení označenia obecných budov 

- o plánovanom nákupe lavíc a herných prvkov do ZŠ a MŠ a o oplotení ZŠ 

- o výmene časti verejného osvetlenia 

- o možnosti zapojenia sa do projektu Terénna opatrovateľská služba 

- o ďakovnom liste obce Zatín za poskytnutie finančnej pomoci na odstránenie následkov 

požiaru OcÚ a KD (príloha č. 21) 

- o ďakovnom liste Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

adresované terénnym sociálnym pracovníkom a terénnymi pracovníkov v súvislosti s COVID-

19. (príloha č. 22) 

- o účasti občanov na pamätnom dní pri príležitosti milecentenária sochy vo V. 

Kapušanoch, na ktorú v minulosti prispeli občania obce. 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., berie na vedomie vyššie uvedené informácie starostu obce bez pripomienok.  

 

 

 Bod č. 17 - Rozprava 

 Do rozpravy sa prihlásili: 

 

 - poslankyňa Bc. Hangyáková, sa opýtala na stav spracovania knihy „Almanach starostov 

a poslancov“. Starosta odpovedal, že nemá informácie o aktuálnom stave spracovania a bude sa 

o ňom informovať. 

  

 - poslanec J. Levkiv navrhol realizáciu asfaltovania výjazdu zo Záhradnej ulice na Hlavnú 

ulicu z dôvodu dezolátneho stavu vozovky. Starosta odpovedal, že pri realizácii chodníka na 

Hlavnej ulici sa bude snažiť o riešenie uvedeného problému, 

  

 Uznesenie OZ č. 212/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

 Bod č. 17 Rozprava 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., berie na vedomie prednesené diskusné príspevky  

  

 - poslankyňa J. Volčková navrhla nákup vozíka na prevoz truhly z domu smútku 

k hrobovému miestu. Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. Bolo prijaté nasledovné 

uznesenie. 

 



 Uznesenie OZ č. 213/IX/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 28. septembra 2020 

 Bod č. 17 Rozprava 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., schvaľuje nákup vozíka na prevoz truhly z domu smútku k hrobovému 

miestu. 

 

 Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria 

Nagyová, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar 

  

 V Sirníku dňa 28.09.2020    

   

                   Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

  

 

  

  

Overovatelia: Bc. M. Hangyáková     ............................................  

  

  

    A. Kačo      ..........................................  

  

  

Zapísala:  Klára Krajníková      ..............................................  

  

  

 

Prílohy: - podľa textu 

- Návrh na uznesenia - (príloha č. 23) 

  

 


