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

zo dňa 30. marca 2021  

  

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, Arpád Kačo, Mgr. Marcel Zelvay 

Neprítomní poslanci: Ján Levkiv, Mgr. Branislav Maďar (príloha č. 2).  

 

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. 230/III/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

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: Bc. Monika 

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

Arpád Kačo, Mgr. Marcel Zelvay  

 

V Sirníku dňa 30.03.2021                   

        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 Mgr. Marcel Zelvay. 

 

Starosta obce Sirník, podľa § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Sirník 

z 05. decembra 2018, určil za zapisovateľa zápisnice Arpáda Kača.  

 

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. 231/III/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

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, Mgr. Marcel Zelvay  

 

V Sirníku dňa 30.03.2021                   

        Viktor Kalán, starosta obce 



 

Bod č. 4. – Vyhodnotenie plnenia uznesení z XV. 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. 232/III/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

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 z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez 

pripomienok.  

 

Bod č. 5 - Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky určené na bytovú výstavbu 

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta odôvodnil odkúpenie pozemkov zámerom obce 

vybudovať nájomné byty v danej lokalite. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky 

neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 4) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 233 /III/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

Bod č. 5 - 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 kúpu pozemkov na bytovú výstavbu, tak ako je to uvedené 

v kúpnej zmluve od nižšie uvedených vlastníkov: 

2.1 Meno: Agnesa Demeová, rod. Tušaiová, trvalé bydlisko: Hlavná 90/18, 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. 853 parcela č. 1751/2 vo výmere 585 m2, 

v podiele 1/5 pod B2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu.  

 

2.2 Meno: Eva Harmanová, rod. Andréová, trvalé bydlisko: Zelená vetva 13/10, 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. 61, parcela č. 1745/2 vo výmere 1516 

m2, v podiele 2/8 pod B7, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu.  

 

2.3 Meno: Eva Snižiková, rod. Sineriová, trvalé bydlisko: Záhradná 147/2, 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. 116, parcela č. 1744/2 vo výmere 1413 m2, 

v podiele 3/10 pod B5, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu.  

 

2.4 Meno: Jozef Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Hlavná 110/54, 076 03 Sirník, dátum 

narodenia:, rodné číslo: osvedčuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti druh pozemku 

orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 307, parcela č. 1736 vo výmere 1592 m2, v podiele 1/1 

pod B1, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu.  

 

Meno: Jozef Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Hlavná 110/54, 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. 371, parcela č. 1733 vo výmere 2064 m2, 

v podiele 3/6 pod B6, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu. 

 

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

Arpád Kačo, Mgr. Marcel Zelvay  

 

V Sirníku dňa 30.03.2021                   

        Viktor Kalán, starosta obce 



Bod č. 6 - Schválenie zámeru zameniť pozemky vo vlastníctve obce 

Starosta predložil zámer zameniť pozemky vo vlastníctve obce a to spôsobom prevodu podľa § 9 

ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválenia 

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

neskorších predpisov. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal 

hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 234/III/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

Bod č. 6 - 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.  

1.1 Obec Sirník, v zastúpení Viktor Kalán starosta obce, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 

152/21, 076 03 Sirník, SR (ďalej len „zmluvná strana v 1. rade“) 

 

2.1 Zmluvná strana v 1. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 81, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 904 o výmere 1762 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/4, pod B5 

- LV č. 857, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1728 o výmere 1960 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 2/4, pod B1, 

- LV č. 857, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1728 o výmere 1960 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B3, 

- LV č. 80, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 2352 o výmere 396 m2, jedná sa o parcelu 

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

 

2.2 Zmluvná strana v 1. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 859, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/1 o výmere 1847 m2, jedná sa 

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

B1. 

 

2.3 Zmluvná strana v 1. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 855, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/2 o výmere 1291 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 5/24, pod 

B1. 
Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková, 

Arpád Kačo, Mgr. Marcel Zelvay  

 

V Sirníku dňa 30.03.2021   

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 



 

Bod č. 7 - Schválenie zámennej zmluvy  

Uvedený materiál bol poslancom doručený. Jedná sa o pozemky, ktoré obec plánuje využiť na 

bytovú výstavbu. Predmetom zámeny sú pozemky, ktoré sú uvedené v Zámennej zmluve - 

uviedol starosta. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal 

hlasovať. (príloha 4) 

Bolo prijate nasledovné uznesenie.  

Uznesenie OZ č. 235/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

Bod č. 7 – 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.  

1.1 Obec Sirník, v zastúpení Viktor Kalán starosta obce, IČO: 00331902, so sídlom Hlavná 

152/21, 076 03 Sirník, SR  

1.2 Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar., r. č., trvale bytom Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, SR, 

občan SR 

1.3 Timon Rugovský, rod. Rugovský, nar., r. č., trvale bytom Hlavná 145/36, 076 03 Sirník, 

SR, občan SR 

1.4 MUDr. Eva Domaracká, rod. Naďová, nar., r. č., trvale bytom Pribinova 47/29, 075 01 

Trebišov, SR, občan SR 

(ďalej len „zmluvná strana v prílslušnom rade“) 

2.4 Zmluvná strana v 1. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 81, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 904 o výmere 1762 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/4, pod B5 

- LV č. 857, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1728 o výmere 1960 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 2/4, pod B1, 

- LV č. 857, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1728 o výmere 1960 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B3, 

- LV č. 80, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 2352 o výmere 396 m2, jedná sa o parcelu 

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

 

2.5 Zmluvná strana v 1. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 859, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/1 o výmere 1847 m2, jedná sa 

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

B1. 

 

2.6 Zmluvná strana v 1. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 855, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/2 o výmere 1291 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 5/24, pod 

B1. 
2.7 Zmluvná strana v 2. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 61, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1745/2 o výmere 1516 m2, jedná sa o parcelu 



registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/8, pod B9, 

- LV č. 858, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1750/2 o výmere 1269 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 4/12, pod 

B4, 
- LV č. 858, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1750/2 o výmere 1269 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 2/12, pod 

B5, 
- LV č. 116, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1744/2 o výmere 1413 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 9/30, pod 

B7, 
- LV č. 797, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1748/2 o výmere 351 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 3/16, pod B5. 

 

 

2.8 Zmluvná strana v 3. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 61, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1745/2 o výmere 1516 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 4/8, pod B8. 

 

2.9 Zmluvná strana v 4. rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností 

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

zapísané na  

- LV č. 61, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1745/2 o výmere 1516 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/8, pod B5. 

 

3.1 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.4 tejto zmluvy a na základe tejto zmluvy sa stáva podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom 

Okresného úradu Trebišov, zapísané 

- LV č. 61, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1745/2 o výmere 1516 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/8, pod B9, 

- LV č. 858, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1750/2 o výmere 1269 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 4/12, pod B4, 

- LV č. 858, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1750/2 o výmere 1269 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 2/12, pod B5, 

- LV č. 116, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1744/2 o výmere 1413 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 9/30, pod B7, 

- LV č. 797, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1748/2 o výmere 351 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 3/16, pod B5. 

 

3.2 Zmluvná strana v 2. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.4 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy 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. 81, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 904 o výmere 1762 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/4, pod B5 

- LV č. 857, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1728 o výmere 1960 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 2/4, pod B1, 

- LV č. 857, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1728 o výmere 1960 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B3, 

- LV č. 80, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 2352 o výmere 396 m2, jedná sa o parcelu 

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



 

3.3 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.2 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.5 tejto zmluvy 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. 61, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1745/2 o výmere 1516 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 4/8, pod B8. 

 

3.4 Zmluvná strana v 3. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.5 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy 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. 859, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/1 o výmere 1847 m2, jedná sa 

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

B1. 

3.5 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.3 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.6 tejto zmluvy 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. 61, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1745/2 o výmere 1516 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/8, pod B5. 

3.6 Zmluvná strana v 4. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.6 za nehnuteľnosti 

uvedené v bode 2.3 tejto zmluvy 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. 855, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/2 o výmere 1291 m2, jedná sa 

o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 5/24, pod 

B1. 
 

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

ich zamieňajú. Opravou chýb 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, Mgr. Marcel Zelvay  

 

V Sirníku dňa 30.03.2021   

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Bod č. 8 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák 

Starosta poprosil hlavného kontrolóra obce Ing. F. Feďáka, aby predložil Správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2020. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky k predloženej správe. Poslanci 

Bc. Monika Hangyáková a Mgr. Marcel Zelvay sa spýtali kontrolóra na dôvod, prečo sa Správa 

z kontroly nezaoberá petíciou občanov obce, ktorá bola podaná proti výstavbe skládky na 

nebezpečný odpad v k. ú. Sirník. Ing. Feďák, hlavný kontrolór, odpovedal, že správa sa týka roku 

2019 a petícia bola podaná v r. 2020. Iné otázky neboli. (príloha č. 5) 

 

 

 



Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 236/III/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

Bod č. 8 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 - 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 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 – predloženú hlavným 

kontrolórom obce Ing. F. Feďákom.  

 

Bod č. 9 - Správa o vykonaní inventarizácie za rok 2020 – predkladá predseda IK Mgr. 

Branislav Maďar 

Starosta obce oznámil prítomným, že predseda IK Mgr. Branislav Maďar, ospravedlnil svoju 

neúčasť na zasadnutí OZ, nakoľko je na OČR. Správa bude predložená na najbližšom zasadnutí OZ 

- povedal na záver bodu starosta.  

 

Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o prácach 

vykonaných od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, žiadosť Arcidiecéznej charity 

Košice 

Starosta informoval prítomných o prácach vykonaných od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva najmä o:  

- vykonávaní pravidelného týždenného testovania občanov na ochorenie COVID-19, za čo 

v mene svojom občanom vyslovil poďakovanie za obetavú prácu.  

- príprave podkladov pre pripravovanú publikáciu „Almanach“ 

- spracovaní geometrického plánu č. 34872728-207/20, 34872728-016/21 a 34872728-017/21 

– účelom uvedených geometrických plánov je plán obce pripraviť podklady pre zámenu 

obecných pozemkov za pozemky vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja 

- spracovaní geometrického plánu č. 34872728-208/20 – účelom je odčlenenie časti pozemku 

parc. č. 1971 evidovaného na LV 473, k. ú. Sirník 

- spracovaní žiadosti na vysporiadanie pozemkov v správe SPF na území obce  

- aktualizácii poistení nehnuteľného majetku obce, 

- nákupe a výmene šatňových skriniek pre deti v MŠ a o realizácii podkladu pod plechový 

domček v areáli MŠ, 

- likvidácii nelegálne umiestneného odpadu v areáli bývalého PD Sirník, na základe 

rozhodnutia OÚ odboru ŽP 

- zamestnaní troch občanov v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – z toho dve 

opatrovateľky seniorov a tretí na pozícii pomocného pracovníka, 

- výsledku kontroly na mieste vykonanej pracovníkmi PPA na projekt „Obecná komunitná 

budova“ 

- výmene 20 ks osvetľovacích telies verejného osvetlenie za LED osvetľovacie telesá 

- o zakúpení prístroja, ktorý ozónom dezinfikuje interiér obecných nehnuteľnosti a v prípade 

záujmu ho obec poskytne aj občanom obce  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 237/III/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o prácach 

vykonaných od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, žiadosť Arcidiecéznej charity 

Košice 

 

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 prácach vykonaných od posledného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

 



Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o prácach 

vykonaných od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, žiadosť Arcidiecéznej charity 

Košice.  

Žiadosť bola poslancom zaslaná. Starosta odporučil schválenie žiadosti a opýtal sa poslancov, či 

majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 6) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 238/III/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

Bod č. 10 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o prácach 

vykonaných od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, žiadosť Arcidiecéznej charity 

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

z. n. p., schvaľuje žiadosť Arcidiecéznej charity Košice. 

 

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

Arpád Kačo, Mgr. Marcel Zelvay  

 

V Sirníku dňa 30.03.2021                   

        Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 11 – Rozprava 

Starosta otvoril rozpravu. Do rozpravy sa prihlásila Bc. M. Hangyáková, ktorá v mene svojom 

a poslancov poďakovala za prácu všetkým, ktorí nezištne pracujú každú sobotu na mobilnom 

odberovom mieste a vykonávajú testovanie občanov obce, ako aj občanov iných obcí na COVID 19.  

Nikto iný sa nehlásil do rozpravy.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 239/III/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

Bod č. 11 – Rozprava  

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

z. n. p., berie na vedomie odznelé diskusné príspevky. 

 

Bod č. 12 – Návrh na uznesenie 

Uznesenia boli naformulované a schválené pri jednotlivých bodoch programu.  

  

Bod č. 13 – Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a prítomným a občanom obce zaželal 

príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa pevného zdravia a Božieho požehnania.  

 

Overovatelia: Jana Volčková     ............................................  

  

  

    Arpád Kačo      ..........................................  

  

  

Zapísal: Arpád Kačo      ..............................................  

 

  

 Prílohy: - podľa textu 


