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

zo dňa 29. júna  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,  Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv 

Neprítomní poslanci:  Arpád Kačo, Mgr. Marcel Zelvay (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.240 /VI/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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: Mgr. B. Maďar  

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

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

z 05. decembra 2018, určil za overovateľov zápisnice  J. Volčkovu  a Bc.  M. Hangyákovu  

 

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

z 05. decembra 2018, určil za zapisovateľa zápisnice  Kláru Krajníkovu .  

 

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. 241/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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,  

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 



Bod č. 4. – Vyhodnotenie plnenia uznesení zo XVI. 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. 242/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 30. 

marca 2021 

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 XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bez pripomienok.  

 

Bod č. 5 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2020  

Materiál bol poslancom zaslaný. Poprosil  referentku  o podrobný výklad  materiálu.  Starosta sa 

spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 4) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 243 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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 rok 2020 bez pripomienok. 

 

Bod č. 6 - Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu  

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta poprosil  HK  o stanovisko  k záverečnému účtu. Starosta 

sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 5) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 244 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. 

júna 2021 

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

z. n. p., berie na vedomie Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu bez pripomienok. 

 

Bod č. 7 - Schválenie záverečného účtu za rok 2020 

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta  na schválenie záverečný účet  obce za rok 2020.  Starosta 

sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 6) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 245 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. Použite prebytku 

z rozpočtového hospodárenia  za rok 2020  vo výške 88.358,22 €  na tvorbu rezervného fondu 

a následne  ich použiť na  kapitálové výdavky.   

 

Bod č. 8 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2021  

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta poprosil  HK  o predloženie  Návrhu plánu kontrolnej 

činnosti HK obce na II. polrok 2021. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, 

starosta dal hlasovať. (príloha č. 7) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 246 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

z. n. p., schvaľuje  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2021 bez pripomienok. 

 

 

 



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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 9 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2021 

Materiál bol poslancom zaslaný. Poprosil  referentku  o podrobný výklad  materiálu.  Starosta sa 

spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 8) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 247 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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. štvrťrok 2021 bez pripomienok. 

 

Bod č. 10 - Rozpočtové opatrenie č. 1  

Materiál bol poslancom zaslaný. Poprosil  referentku  o podrobný výklad  materiálu.  Starosta sa 

spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 9) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 248 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 1 bez pripomienok. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 11 Schválenie zámeru zameniť pozemky vo vlastníctve obce 

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta informoval  poslancov o rokovaní s vlastníčkou  

nehnuteľnosti. Pripomenul prítomným, že   on   sám z vlastných nehnuteľnosti  poskytol   

pozemky  pre p. S. Kočišovu a F. Švába.  Teraz  vlastne, čo  nadobudol zamieňa  za obecné 

pozemky, aby obec  mohla  pokračovať  vo  svojom zámere, budovania  nájomných bytov. 

Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Na otázky poslancov odpovedal a dal hlasovať. 

(príloha č. 10) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 249/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. 

júna 2021 

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. 80, druh pozemku trvalý trávny porast, s parc. č. 2408 o výmere 780 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. 80, druh pozemku trvalý trávny porast, s parc. č. 1437 o výmere 119 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,  

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 12– Schválenie zámennej zmluvy 

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta sa opakovane  spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky 

neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 11) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 250/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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 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. 80, druh pozemku trvalý trávny porast, s parc. č. 2408 o výmere 780 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. 80, druh pozemku trvalý trávny porast, s parc. č. 1437 o výmere 119 m2, jedná sa 

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

 

2.3 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. 854, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1741/2 vo výmere 1293 m2, jedná 

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

B5,  

- zapísané na LV č. 858, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1750/2 vo výmere 1269 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/24 pod 

B7. 

 

2.4 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. 858, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1750/2 vo výmere 1269 m2, jedná sa o parcelu 

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/24 pod B2.  

 

3.1 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 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. 854, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1741/2 vo výmere 1293 m2, jedná 

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

B5,  



- zapísané na LV č. 858, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1750/2 vo výmere 1269 m2, jedná 

sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/24 pod 

B7. 

 

3.2 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.2 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. 858, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1750/2 vo 

výmere 1269 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, 

s výškou podielu 1/24 pod B2.  

 

3.3 Zmluvná strana v 2. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.3 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. 80, druh pozemku trvalý trávny porast, s parc. 

č. 2408 o výmere 780 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, 

s výškou podielu 1/2, pod B4. 

 

3.4 Zmluvná strana v 3. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.4 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. 80, druh pozemku trvalý trávny porast, s parc. 

č. 1437 o výmere 119 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,  

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 13 - Prerokovanie kúpy pozemkov na plánovanú bytovú výstavbu  

Materiál bol poslancom zaslaný.  Jedná sa  o pozemok , kde obec  má záujem realizovať  

výstavbu  nehnuteľnosti. Starosta informoval  poslancov o rokovaní s vlastníkom  nehnuteľnosti, 

ktorý súhlasil  s predajom  svojej  nehnuteľnosti, cena bola  dohodnutá ako pri ostatných 

účastníkov vo výške 0,50 € /m2. 

Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 12) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 251/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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,  vo výške 0,50€/m2,  tak ako 

je to uvedené v kúpnej zmluve od vlastníka. 

Róbert Kameňár, rod. Kameňár, trvalé bydlisko: P. O. Hviezdoslava 54/92, 079 01 Veľké 

Kapušany 

Predávajúci osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, a to pozemok parc. reg. 

„KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 277, druh pozemku: orná pôda, zapísaných 

na liste vlastníctva č. 856 vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor pre katastrálne 



územie: Sirník, obec: Sirník, okres: Trebišov, o výmere: 1367 m2 s podielom o veľkosti 3/16 

k celku pod B3. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

Sirníku dňa 29.06.2021     

Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 14 - Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku obce za rok 

2020  

Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku obce za rok 2020 bola predlžená 

predsedom komisie Mgr. B. Maďarom. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, 

starosta dal hlasovať. (príloha č. 13) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 252/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

z. n. p., berie na vedomie Správu inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku obce 

za rok 2020 bez pripomienok. 

 

Bod č. 15 - Prerokovanie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

Materiál bol poslancom zaslaný. Z prípadného predaja   nehnuteľnosti ,by  obec mohla  napr.  

zrealizovať  rekonštrukciu  ulice  Cintorínskej.  Postup  pri predaji   by  bol  podľa   odporúčania   

právneho zástupcu  obce  JUDr. D. Szaba,  predpokladaný príjem  by mohol byť  cca 95.- tisíc  € ( 

2500.-€ / ha )  uviedol starosta. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Na otázky  poslancov  

odpovedal starosta obce a  dal hlasovať. (príloha č.14 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 253 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., neschvaľuje zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Sirník 

a vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to: 

- nehnuteľností v k. ú. Kucany, okres Michalovce, vedenej katastrálnym odborom 

Okresného úradu Michalovce, zapísané na LV č. 390, druh pozemku trvalý trávny porast, 

s parc. č. 1524 o výmere 15451 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu, s výškou podielu 1194/2400, pod B96 

- nehnuteľností v k. ú. Kucany, okres Michalovce, vedenej katastrálnym odborom 

Okresného úradu Michalovce, zapísané na LV č. 935, druh pozemku trvalý trávny porast, 

s parc. č. 1526 o výmere 12985 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu, s výškou podielu 1194/2400, pod B91 

- nehnuteľností v k. ú. Kucany, okres Michalovce, vedenej katastrálnym odborom 

Okresného úradu Michalovce, zapísané na LV č. 1509, druh pozemku trvalý trávny porast, 

s parc. č. 1527 o výmere 698276 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu, s výškou podielu 1194/2400, pod B88 

- nehnuteľností v k. ú. Kucany, okres Michalovce, vedenej katastrálnym odborom 

Okresného úradu Michalovce, zapísané na LV č. 1536, druh pozemku vodná plocha, s 

parc. č. 1525 o výmere 11642 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape 

určeného operátu, s výškou podielu 1194/2400, pod B81 

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

úradu Trebišov, zapísané na LV č. 279, druh pozemku trvalý trávny porast, s parc. č. 2380 

o výmere 10497 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, 

s výškou podielu 1/1, pod B1 
- nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného 



úradu Trebišov, zapísané na LV č. 279, druh pozemku trvalý trávny porast, s parc. č. 2462 

o výmere 20711 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, 

s výškou podielu 1/1, pod B1 

 

Výsledok hlasovania: Proti: 0. za:0, zdržali sa : Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria 

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

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 16 - Prerokovanie zámeru individuálnej bytovej výstavby (IBV) a vybudovania 

inžinierskych sieti k IBV  

Materiál ( mapa )  s predpokladanou trasou  bola  zaslaná  poslancom.  Starosta   predložil   zámer    

individuálnej bytovej výstavby (IBV) a vybudovania inžinierskych sietí k IBV a v tejto súvislosti 

úkony aké sú vyhotovenie geometrického plánu, vyňatie z PP, projektovej dokumentácie atď. 

Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Na otázky  poslancov  odpovedal starosta obce a  dal 

hlasovať. (príloha č. 15) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 254 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje zámer individuálnej bytovej výstavby (IBV) na parcelách  KN-E, 

268, 269/1, 275, 276/1, 276/2, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 280/2, 281/1, 281/2, 281/3, 303, 

346/1, 346/2, KN-C 637  výstavbu vybudovania inžinierskych sietí k IBV a v tejto súvislosti 

úkony aké sú vyhotovenie geometrického plánu, vyňatie z PP, projektovej dokumentácie atď. 

Zámer  nájomnej bytovej výstavby   na  parcelách KN – E 1751/2, 1750/2, 1749, 1748/2, 1745/2, 

1744/2, 1741/2, 1740/21737/2, 1736, 1733. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 17 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, predaj prebytočného majetku 

obce, informácia starostu obce o prácach vykonaných od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, cyklotrasa Ondava, liste od SPF ohľadom vysporiadania pozemkov v užívaní 

obce 

 

Žiadosť obyvateľa Gejza Tušai, trvalé bydlisko: Hlavná ulica 135/47, 076 03 Sirník 

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, 

starosta dal hlasovať. (príloha č. 16) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 255 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje  žiadosť obyvateľa Gejza Tušai, trvalé bydlisko: Hlavná ulica 

135/47, 076 03 Sirník,  t.j predaj   nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce  pozemok parc. reg. „KN 

C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 296/1, druh pozemku: záhrada, o výmere: 109 m2, 

pozemok parc. reg. „KN C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 296/2, druh pozemku: 



zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 24 m2 za  predajnú cenu 1,50€ / m2 . 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Žiadosť obyvateľa Martin Rostáš, Hlavná ulica 77/6 

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky.  Po diskusií na 

tému, starosta dal hlasovať. (príloha č. 17) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 256 /VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

v z. n. p.,  schvaľuje žiadosť obyvateľa Martin Rostáša , Hlavná ulica 77/6 o prenájom 

unimobunky za podmienok  uvedených v nájomnej zmluve. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

Žiadosť obyvateľa Martin Rostáš, Hlavná ulica 77/6 

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Po diskusií na 

tému, starosta dal hlasovať. (príloha č. 18) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 257/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

v z. n. p., neschvaľuje  žiadosť obyvateľa Martin Rostáša , Hlavná ulica 77/6, o finančnú 

výpomoc. 

 

Výsledok hlasovania za : 0.  proti: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová, Jana 

Volčková,  Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Žiadosť obyvateľa Denisa Haníková, Hlavná ulica 77/6 

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Po diskusií na 

tému, starosta dal hlasovať. (príloha č. 19) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 258/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

v z. n. p.,  schvaľuje  žiadosť obyvateľa Denisa Haníková, Hlavná ulica 77/6, o prenájom pozemku 

za podmienok uvedených v nájomnej zmluve.  

 

 



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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 17 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, predaj prebytočného majetku 

obce, informácia starostu obce o prácach vykonaných od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, cyklotrasa Ondava, liste od SPF ohľadom vysporiadania pozemkov v užívaní 

obce, súťaž v love rýb 

 

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Po diskusií na 

tému, starosta dal hlasovať. (príloha č. 20) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 259/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje predaj prebytočného majetku obce  autobusovej zastávky  v cene  

minimálne 50.-€,  požiarnej striekačky  PPS 12  v cene   minimálne za 70.-€,  spôsobom 

obchodnej verejnej súťaže  v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov.  

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 17 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, predaj prebytočného majetku 

obce, informácia starostu obce o prácach vykonaných od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, cyklotrasa Ondava, liste od SPF ohľadom vysporiadania pozemkov v užívaní 

obce, súťaž v love rýb 

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Na otázky 

poslancov odpovedal starosta a dal hlasovať.  (príloha č. 21) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 260/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje zámer obce Sirník podieľať sa na založení občianskeho združenia 

„Ondavské cyklotrasy“ v spolupráci všetkých obcí a miest, katastrami ktorých je plánovaná 

cyklotrasa Ondava. Hlavnou úlohou občianskeho združenia bude koordinácia a proces výstavby 

cyklotrás v regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja 

v okolí rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov.  

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 



Bod č. 17 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, predaj prebytočného majetku 

obce, informácia starostu obce o prácach vykonaných od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, cyklotrasa Ondava, liste od SPF ohľadom vysporiadania pozemkov v užívaní 

obce, súťaž v love rýb 

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Na otázky 

odpovedal starosta, po odpovedaní  dal hlasovať. (príloha č. 22) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 261/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

z. n. p., poveruje starostu obce vykonaním potrebných krokov k vysporiadaniu predmetných 

nehnuteľností podľa usmernenia SPF. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 17 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, predaj prebytočného majetku 

obce, informácia starostu obce o prácach vykonaných od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, cyklotrasa Ondava, liste od SPF ohľadom vysporiadania pozemkov v užívaní 

obce, súťaž v love rýb 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prácach vykonaných od posledného zasadnutia o: 

- epidemiologickej situácii v  obcí na ochorenie COVID-19,  testovanie v roku  2020 bolo 2 x , a  

v roku 2021  bolo  15 x , očkovanie  mobilnou  jednotkou  KSK 26.06.2021 kde  sa zúčastnilo 60 

osôb    

- výsadbe cca 200 ks sadeníc vŕby do medzi hrádzového priestoru  Ondavy  

- obhliadke potencionálneho zhotoviteľa pece pri altánku vedľa MŠ, ktorá by podľa ponuky 

predstavovala cca 7800,- € (príloha č. 23)  

Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Na otázky odpovedal starosta, po odpovedaní  dal 

hlasovať 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.262/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

z. n. p., schvaľuje vybudovanie pece pri altánku.  

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

- výberovom konaní na dodávku stolov a lavíc do altánku pri MŠ, úspešný uchádzač uspel s cenovou 

ponukou vo výške 1546.- €  

- zaobstaraní traktorového mulčovača 

- splatení úveru a zániku zabezpečenia krátkodobého úveru v rámci projektu „Obecná komunitná 

budova“ (príloha č. 24) 

- zakúpení náterov na dopravné ihrisko a hracie prvky do MŠ 

- pravidelnom zbere biologicky rozložiteľného odpadu od obyvateľov obce  



-článku zverejnenom v magazíne Régió s názvom Szépkorúak óvodája k projektu „Obecná 

komunitná budova“ 

- výmene ponorného čerpadla fontány okrasného jazierka na ulici Ondavská  

- ukončení činnosti MOPS k 31.05.2021, Starosta zároveň oznámil, že 10.06. bola  vyhlásená  

nová výzva. Činnosť MOPS  je  veľkým prínosom pre  obec, preto navrhuje   zapojenie sa  do 

projektu.  

Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Na otázky odpovedal starosta, po odpovedaní  dal 

hlasovať 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.263/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje  predloženie  ŽoNFP  na SO, kód výzvy : OPLZ-PO8-2021-1,  

názov projektu "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 

poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Sirník", a zabezpečenie povinného 

spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie 

financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 

nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce.   

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

Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

- odovzdávaní stavby s názvom „Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník,“ v tejto veci je podaný 

návrh na kolaudačné konanie. Naviac práce činili - chodníky 100m2 v cene cca 4400,--€ a uloženie 

karí siete 15x15x8 a betónu na posilnenie vchodov do dvorov hr.10cm 570m2 v hodnote 17440,80€ 

vrátane DPH.  

-  projektu Cyklotrasa  v obci Sirník, ktorá   by sa  mala  realizovať  v rámci MAS (príloha č. 25) 

- projekte s názvom „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“ ktorý bol neúspešný  

- výberovom konaní na uloženie obrubníkov od s. č. 144 po s. č. 132, v súťaži bola úspešná firma 

Arpád Jacko - UNIMONT,  

- výberovom konaní na asfaltovanie a uloženie obrubníkov Záhradnej ulice v súťaži uspela firma 

CESTY KOŠICE s.r.o ,  

- vyhotovení zdvíhacieho zariadenia na techniku vo vlastníctve obce (   malotraktory  do 2 t.) 

- výmene banneru na fasáde kultúrneho domu obce 

- uzávierke  cesty II. triedy a mosta  cez rieku Ondava ( článok v novinách Korzár, TA) (príloha č. 

26) 
- ukončení asfaltovania  celej Hlavnej ulice, zároveň starosta pozval  poslancov na prípadné 

slávnostné odovzdanie stavby  

- zámere projektu obce   váženia odpadov  v jednotlivých domácnostiach  a tak  motivovať  občanov  

separovať a chrániť  životné prostredie  a dosiahnuť  spravodlivé  vyrubenie  poplatkov  za odpad   

(príloha č. 27) 

- žiadosti o preventívnu ochranu proti komárom (príloha č. 28) 

 

Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky k informáciám, ktoré predniesol. Na otázky  

odpovedal starosta  a po odpovedaní dal   hlasovať.  

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 bez pripomienok. 

 



Bod č. 17 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: žiadosti, predaj prebytočného majetku 

obce, informácia starostu obce o prácach vykonaných od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, cyklotrasa Ondava, liste od SPF ohľadom vysporiadania pozemkov v užívaní 

obce, súťaž v love rýb 

Starosta predložil  návrh  na usporiadanie  už tradičnej  súťaže  v love rýb. Starosta sa spýtal 

poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta  dal   hlasovať. ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.264/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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

zriadení v z. n. p., neschvaľuje usporiadanie súťaže v love rýb. 

 

 

 

Výsledok hlasovania: za: Jana Volčková,  Ján Levkiv  proti: nebol nikto, zdržali sa hlasovania:  

Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Valéria Nagyová,  Mgr. Branislav Maďar  

 

Sirníku dňa 29.06.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 18 Rozprava 

Starosta otvoril  rozpravu.  V rozprave  vystúpili :  

- Bc. M. Hangyáková – navrhla  výsadbu   aleje z japonskej čerešne    

- J. Levkiv -    navrhol  opravu plastového lemu  prístrešku a tesnosti   krytiny lexanu  v MŠ ,  orezanie  

stromov okolo  vodozádržného systému  a poškodenie  hracieho prvku  „ sanitka“ v MŠ.  

Starosta  odpovedal na  návrhy poslancov.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.265/VI/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna 

2021 

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  

 

 

 

 

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

  

                       Bc. Momika. Hangyáková      ..........................................  

  

  

 

 

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

 

  

 Prílohy: - podľa textu 


