Zápisnica
z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo
dňa 14. decembra 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 Viktor 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, Mgr. Marcel Zelvay (príloha č. 2 Prezenčná listina).
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie 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. 213/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
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. V. Nagyová, členovia: Ján Levkiv,
Mgr. Branislav Maďar.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020
Viktor Kalán, starosta obce
Starosta obce Sirník, podľa § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Sirník
z 05. decembra 2018, určil za overovateľov zápisnice Arpáda Kača a Janu Volčkovú
Starosta obce Sirník, podľa § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Sirník
z 05. decembra 2018, určil za zapisovateľa zápisnice Kláru Krajníkovú.
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. 214/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 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, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 4. – Vyhodnotenie plnenia uznesení zo XIV. 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. 215/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 4. – Vyhodnotenie plnenia uznesení zo XIV. 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 zo XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
bez pripomienok.
Bod č. 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a prognózy
na roky 2022 – 2023 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák
Starosta poprosil hlavného kontrolóra obce Ing. F. Feďáka, aby predložil stanovisko k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023. Starosta sa spýtal poslancov, či majú
otázky k predloženej správe. Otázky neboli. (príloha č. 4)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 216/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a prognózy
na roky 2022 – 2023 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák
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 2021
a prognózy na roky 2022 – 2023 bez pripomienok.
Bod č. 6 - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu prognózy rozpočtu
na r. 2022 – 2023 - predkladá starosta obce a referentka
Jedným zo základným dokumentom samosprávy je rozpočet. Snažil som sa tam zapracovať návrhy
Vás poslancov ako aj občanov. V krátkom komentári som Vám podal vysvetlenie k jednotlivým
položkám. Rozpočet Vám predkladám ako vyrovnaný a navrhujem OZ, jeho schválenie
v predloženej podobe. Hlavný kontrolór navrhol upraviť rozpočet na základe najnovších dát od MF
SR. Po krátkej diskusii starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu. Po schválení starosta poďakoval za
dôveru a poprosil o pomoc a súčinnosť pri realizácií. (príloha č. 5 správa k rozpočtu, rozpočet,
dôvodová správa)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 217/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 6 - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu prognózy rozpočtu
na r. 2022 – 2023 - 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 návrh rozpočtu Obce Sirník na rok 2021 a berie na vedomie návrh rozpočtu
Obce Sirník na roky 2022 – 2023 .
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay

V Sirníku dňa 14.12.2020
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 7 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák
Starosta poprosil hlavného kontrolóra obce Ing. F. Feďáka, aby predložil Plán kontrolnej činnosti
na rok 2021. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky k predloženej správe. Otázky neboli,
starosta dal hlasovať. (príloha č. 6)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 218/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 7 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 hlavného kontrolóra Ing. F. Feďáka – bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 8 - Rozpočtové hospodárenie obce k 30.09.2020 - predkladá starosta obce a referentka
Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta a referentka podali vysvetlenie k jednotlivým bodom
hospodárenia. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať.
(príloha č. 7)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 219/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 8 - Rozpočtové hospodárenie obce k 30.09.2020 - 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 Rozpočtové hospodárenie obce k 30.09.2020 – bez pripomienok.
Bod č. 9 - Rozpočtové opatrenie č. 4 - predkladá starosta obce a referentka
Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta a referentka podali vysvetlenie k jednotlivým bodom
Rozpočtového opatrenia č.4. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta
dal hlasovať. (príloha č. 8)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 220/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 9 - Rozpočtové opatrenie č. 4 - 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. 4 - bez pripomienok.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020

Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 10 - Prerokovanie VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby na území obce Sirník
Prijatím VZN sa snažíme v maximálnej možnej miere vyjsť v ústrety naším seniorom, a to úpravou
sadzby na 0,05 €/hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby. Verím, že táto úprava pomôže ušetriť
financie tým najzraniteľnejším osobám odkázaným na pomoc. Návrh VZN bol zverejnený v súlade
so zákonom. Pripomienky k návrhu od Hlavného kontrolóra obce boli zapracované do VZN – povedal
starosta. Otázky zo strany poslancov neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 9)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 221/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 10 - Prerokovanie VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby 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 Všeobecne záväzné nariadenie obce Sirník č.2/2020 o poskytovaní
opatrovateľskej služby na území obce Sirník
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 11 – Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sirník
Právne predpisy týkajúce sa miestnych daní a poplatkov sú častokrát novelizované. Do návrhu VZN
boli zapracované najnovšie zmeny predpisov. Návrh VZN bol zverejnený v súlade so zákonom.
Pripomienky k návrhu VZN neboli. Rozdelenie dane do splátok predstavuje zbytočnú administratívnu
záťaž pri vyrubovaní, evidencii, spracovaní a vymáhaní daní. Návrh VZN implementuje legálne
znenie. Pripomienky k návrhu od hlavného kontrolóra obce boli zapracované do VZN – povedal
starosta. Otázky zo strany poslancov neboli, starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie: (príloha č. 10)
Uznesenie OZ č. 222/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 11 – Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady 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 Všeobecne záväzné nariadenie obce Sirník č.3/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Sirník
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných
prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, - žiadosť gréckokatolíckej cirkvi,
- návrhu zmluvy na vypracovanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia
hrobových miest

Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných
prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, - žiadosť gréckokatolíckej cirkvi, návrhu zmluvy na vypracovanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia
hrobových miest.
Starosta podal OZ informáciu o vykonaných prácach od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Otázky zo strany poslancov neboli.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 223/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z. n. p., berie na vedomie informáciu starostu obce o vykonaných prácach od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva v nasledovnom rozsahu: (príloha č. 11)
- o stave exekúcie vo veci vymáhania pohľadávky voči Združeniu obcí pre separovaný zber Zemplín
n. o. so sídlom v Cejkove
- o montáži osvetľovacích telies na povalu Obecnej komunitnej budovy, ktorá bude slúžiť ako
archív a sklad,
- o osadení osvetľovacích telies do altánku medzi jazierkami za MŠ, osadenie informačnej tabule
v maďarskom jazyku, ktorá nabáda k ochrane životného prostredia a k zdravému životnému štýlu,
- o výmene el. motora filtračnej sústavy fontány,
- o skrášľovaní priestranstva okrasnými kameňmi medzi rigolmi a ohradou pri záhrade Ing. V.
Zelvayovej a T. Lorenčíka,
- o zhotovení prípojky plynu do Obecnej komunitnej budovy, úprave verejného priestranstva pred
komunitnou budovou z okrasných kameňov,
- o zhotovení držiakov na BIG vrecia na zberný dvor a konštrukcií na informačné tabule,
- o osadení informačných tabúľ propagujúcich ochranu životného prostredia a s náboženskou
tematikou („Nebeský obchod, Dary zdarma, Zlatá abeceda, Desať božských prikázaní“),
- o postreku proti komárom v dňoch 15. 22. a 29. júla (29 júla bol postrek zdarma)
- o úprave terénu pred obecným úradom za účelom vytvorenia stojiska na bicykle a na
asfaltovanie,
- o osadení reflexných stĺpov pri obecnom úrade,
- o prácach pri realizácii projektu Fitness park, príprava podkladu pod bezpečnostnú gumovú
dlažbu a osadenie stolnotenisových stolov,
- o osadení informačných a úradných tabúl ZŠ, MŠ, OcÚ, Komunitná budova (výmena
opotrebovaných)
- o výstavbe nového oplotenia okolo ZŠ a o následnej terénnej úprave
- o poskytnutí Mikulášskych balíčkov pre deti navštevujúce MŠ, ZŠ, zamestnancom a pracujúcim
prostredníctvom „Mikuláša“,
- o rekonštrukcii odberného zariadenia na Hlavnej ulici pri s.č.104 z dôvodu zasahovania do telesa
chodníka a jeho presun na verejné priestranstvo pri jazierku,
- o vypracovaní a zverejnení plánu zasadnutí OZ,
- o celoplošnom testovaní obyvateľov a vývoji COVID situácie v obci,
Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných
prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, - žiadosť gréckokatolíckej cirkvi, návrhu zmluvy na vypracovanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia
hrobových miest
Starosta predložil žiadosť gréckokatolíckej cirkvi o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
formou dotácie, navrhol OZ žiadosť schváliť. K problematike poskytnutia nenávratného finančného
príspevku formou dotácie sa vyjadril hlavný kontrolór Ing. F. Feďák, ktorý informoval prítomných

o právnych predpisoch týkajúcich sa poskytovania dotácie. Otázky zo strany poslancov neboli,
starosta dal hlasovať. (príloha č. 12 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 224/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce : - informácia starostu obce o vykonaných
prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, - žiadosť gréckokatolíckej cirkvi, návrhu zmluvy na vypracovanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia
hrobových miest
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p. schvaľuje - žiadosť gréckokatolíckej cirkvi o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
formou dotácie v sume 5000,-€
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných
prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, - žiadosť gréckokatolíckej cirkvi, návrhu zmluvy na vypracovanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia
hrobových miest
Návrh zmluvy na vypracovanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia hrobových
miest bol poslancom zaslaný. Navrhujem kráčať s dobou a návrh zmluvy schváliť uviedol starosta
a k veci otvoril rozpravu. Po diskusii dal hlasovať o návrhu zmluvy. (príloha č. 13 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 225/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných
prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, - žiadosť gréckokatolíckej cirkvi, návrhu zmluvy na vypracovanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia
hrobových miest
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p. schvaľuje návrh zmluvy na vypracovanie digitálneho archivačného systému a grafického
zobrazenia hrobových miest
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 13 – Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2019
– predkladá starosta obce a referentka
Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli,
starosta dal hlasovať. (príloha č. 14 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 226/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020

Bod č. 13 – Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2019
– 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 výsledkoch overenia
účtovnej závierky k 31.12.2019 – bez pripomienok.

Bod č. 14 – Výročná správa za rok 2019 – predkladá starosta obce a referentka
Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli,
starosta dal hlasovať. (príloha č. 15 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 227/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 14 – Výročná správa za rok 2019 – 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 Výročnú správu Obce Sirník za rok 2019 – bez
pripomienok.

Bod č. 15 – Prerokovanie návrhu Zmluvy o prenájme smetných nádob
Ponuka spoločnosti KOSIT a. s. KE Vám poslancom bola poskytnutá. Na základe prejaveného
záujmu z našej strany som požiadal spoločnosť KOSIT a. s. KE o predloženie Návrhu zmluvy,
ktorá je Vám k dispozícií. Ako poslanci ste vykonali prieskum - zistenie počtu potrebných
smetných nádob podľa domácností. Výsledky sú nám známe, avšak v krátkej dobe sa počíta so
zálohovaním PET fliaš a AL obalov, preto navrhujem, aby sme do každej domácnosti obstarali
iba po jednej nádobe na každý druh odpadu vrátane plastov. Keď sa bude javiť väčšia potreba,
dokúpime potrebný počet nádob. V súčasnosti máme 131 aktívnych domácností, MŠ a ZŠ, spolu
133 smetných nádob, ktoré potrebujeme obstarať na TKO, plasty a papier – celkom 399
smetných nádob, uviedol starosta. Po rozprave k uvedenej veci, dal hlasovať. (príloha č. 16 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 228/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
Bod č. 15 – Prerokovanie návrhu Zmluvy o prenájme smetných nádob
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., schvaľuje Zmluvu o prenájme smetných nádob od spoločnosti KOSIT a. s.
Košice
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,
Arpád Kačo, Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 14.12.2020

Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 17 - Rozprava
Do rozpravy sa prihlásili:
- poslankyňa Bc. Hangyáková, sa opýtala na zelené kuka nádoby, ktoré sú v domácnostiach, načo
budú slúžiť
- poslanec J. Levkiv navrhol priechod pre chodcov pri ZŠ a opýtal sa na zabezpečenie Vianočných
balíčkov pre deti.
Na otázky odpovedal starosta obce.

Bod č. 17 – Rozprava
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 229/XII/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 14.
decembra 2020
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.
Bod č. 18 – Záver
Uvedomujem si, že máme za sebou mimoriadne náročný rok, v roku 2020 sa nám podarilo
uskutočniť veľa vecí v prospech našich obyvateľov, ako ste počuli v podanej správe, koľko sme
toho urobili len za posledný štvrťrok.
Poďakovanie patrí Vám poslancom, ktorí ste priložili ruku k dielu. Poďakovanie patrí
pracovníkom MOPS: Gejzovi Rostášovi, Ružene Rostášovej, Gabrielovi Petrovi, Alici
Džupponovej, pracovníkom AČ a MOS, ktorí sú mojou predlženou rukou.
Veľkú časť pre obyvateľov „neviditeľnej“ administratívnej práce vykonávajú Klára Krajníková
a Marta Volčková, ako aj pracovníci TSP a TP JUDr. František Galuško a Eva Petrová.
Stále je v pohotovosti riešiť „menšie a aj väčšie“ potreby obyvateľov náš údržbár Peter B Tusai,
ktorému týmto vyslovujem poďakovanie.
Samozrejme, poďakovanie si zaslúžia aj pedagógovia a zamestnanci Základnej a Materskej
školy Mgr. Viktória Hajduová, Mgr. Renáta Tóthova, Viera Naďová, Katarína Laseková,
Kvetoslava Pastorová, Viera Bodáková, Viera Szücsová, Eva Tušaiová, Renáta Girmanová,
Mgr. Andrea Bindasová, za vykonanú prácu.
Vyslovujem poďakovanie všetkým obyvateľom, ktorí boli nápomocní v mojej práci. Cením si
vykonanú prácu Miestnej organizácie SČK pod vedením p. Evy Petrovej, Jednoty dôchodcov,
miestnej organizácie v Sirníku pod vedení Arpáda Kača.
Prijmite moje uznanie a veľké poďakovanie za vykonanú prácu v roku 2020.
Nad prichádzajúcim rokom máme stále pomerne veľa otáznikov. Verím, že s Božou pomocou
to zvládneme najlepšie, ako sa bude dať a pri nasledovnej bilancii, o rok neskôr, si všetci budeme
môcť povedať, že sme úspešne prekonali problémy, nástrahy aj obavy.
Dovoľte mi zaželať Vám a Vaším blízkym príjemné prežitie Vianočných sviatkov, aby v novom
roku 2021 boli pevné zdravie, pohoda, pracovné aj osobné úspechy i šťastie každodennou oporou
Vás a Vašich blízkych - uzatvoril príhovor starosta, záverom poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí OZ a poprial dobrú noc.
Overovatelia: Jana Volčková

Arpád Kačo

Zapísala:

Klára Krajníková

Prílohy: - podľa textu
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