
Z á p i s n i c a  

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 28. septembra 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. 265/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 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:  Ján  Levkiv 

 

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. Volčkovú  a Bc.  M. Hangyákovú.  

 

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. Bc. M. Hangyáková podala  návrh   

na doplnenie  programu - zaradenie   Bodu 5 -  Aktuálna situácia v MŠ. Starosta   povedal, že   

v bode  č.13  bude informovať  prítomných  o danej problematike. Poslankyňa  trvala   na tom, 

aby bol podaný návrh prerokovaný   ako samostatný bod zasadnutia OZ, nakoľko poslancom OZ 

bolo doručené Stanovisko k vzniknutej situácii zamestnankyne MŠ od p. Bodákovej. Starosta, 

ako predsedajúci, dal hlasovať  najsamprv  o navrhnutom programe.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 266/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 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 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 



 

Následne  dal hlasovať  o návrhu Bc. M. Hangyákovej, ktorá  podala  návrh   na doplnenie  

programu - zaradenie   Bodu 5 -  Aktuálna situácia v MŠ 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 267/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

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

v z. n. p., schvaľuje doplnenie  programu - zaradenie   Bodu 5 -  Aktuálna situácia v MŠ 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 4. – Vyhodnotenie plnenia uznesení zo XVII. 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. 268/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 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 XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bez pripomienok.  

 

Bod č. 5 – Aktuálna situácia v MŠ 
Starosta  poprosil  navrhovateľku, aby  predložila  OZ  svoje poznatky   k navrhovanému bodu.  

Poslankyňa  poprosila  starostu o podanie  informácie  k danej veci nakoľko sa k téme mal vyjadriť 

v bode č. 13. 

Starosta   pre  prítomných podal nasledovnú informáciu.  Menovaná zamestnankyňa nespĺňa 

kvalifikačné predpoklady. Z uvedeného dôvodu  obec požiadala o metodické usmernenie 

Okresný úrad Košice, odbor školstva, Spoločný školský úrad v Trebišove, ako aj Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR  (príloha  č. 4, 5, 6) 

  

K uvedenej veci požiadala o slovo poslankyňa Bc. Hangyáková.  

K vysvetleniu o nesplnení kvalifikačných predpokladov dodala, že pani Bodáková doručila na 

Obecný úrad, ktorý je zároveň aj zriaďovateľom školského zariadenia, potvrdenie o návšteve 

školy v ktorom je uvedené, že p. Bodáková sa stala žiačkou prvého ročníka v odbore učiteľstvo 

pre materské školy a vychovávateľstvo v školskom roku 2021/2022. Tým, že do školy už 

nastúpila, splní si kvalifikačné predpoklady. Pán starosta s tým nesúhlasil, pretože školu ešte 

ukončenú nemá.  

Ďalej vo svojom stanovisku p. Bodáková uvádza citujem: „Počas celého obdobie môjho 

pôsobenia v MŠ, som nebola ani raz či ústne alebo písomne upozornená, že si mám urobiť 

kvalifikáciu pre MŠ a ani raz nebolo vypísané výberové konanie na miesto učiteľky MŠ, čo 

zrejme nasvedčuje tomu, že s mojou prácou bol starosta obce spokojný a že na moje miesto 

nehľadal náhradu a nemal vhodnú náhradu. V roku 2020/2021 na miesto riaditeľky v MŠ 

v Sirníku nastúpila p. A. Bindasová. Počas nášho spoločného pôsobenia som riaditeľke 

povedala, že plánujem nastúpiť v školskom roku 2021/2022 na nadstavbové štúdium v odbore 

Učiteľstvo pre MŠ v Trebišove, ktoré mi ona udobrila“ koniec citácie. Pán starosta sa vyjadril, 

že dohoda o doplnení štúdia bola ústna a ona ju nedodržala. Pani Hagyáková sa spýtala starostu, 

či učiteľku vyzval aj písomne k doplneniu kvalifikácie. Nie, nevyzval lebo sa ústne dohodli. 



Viacerí poslanci boli toho názoru, aby sa dala šanca p. Bodákovej, keďže už nastúpila do školy 

a po 29 ročnej praxe a skúsenosti  s deťmi si to zaslúži.  

Starosta  opakovane  vyslovil   názor , že  najlepším   riešením by bola dohoda a je otvorený 

k riešeniu. V opačnom prípade  sa  bude riadiť podľa  názoru právneho zástupcu obce,  aby   

nedošlo k porušeniu zákona. Zákon sa porušil aj tým, že učiteľka nebola písomne vyzvaná 

k doplneniu kvalifikácie. Pani Hangyáková ešte uviedla predpoklad, že ak s p. Bodákovou bude 

rozviazaný pracovný pomer a ona si svoje právo bude uplatňovať súdnou  cestou a za 

predpokladu, ak uspeje a súd vyhrá kto bude znášať celkovú škodu za vzniknutú situáciu?  

 

Navrhovateľka  predložila nasledovné  znenie   návrhu uznesenia.       

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 269/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

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

v z. n. p., berie na vedomie aktuálnu situáciu   v MŠ.  

 

Bod č. 6 - 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 

Starosta  k danému bodu podal  potrebné  informácie. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. 

Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha  č. 7) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 270/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

 

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 2020/2021. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 7 - 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 
Starosta aj k tomuto bodu podal  potrebné  informácie. Starosta sa spýtal poslancov, či majú 

otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 8, 9) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 271/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

Bod č. 7 - 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 a príspevok na cestovné v paušálnej sume 200,- € na 1 rodinu na  šk. rok 

2021/2022 bez pripomienok.  

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  



 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 7 - Prerokovanie a schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sirník 

a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta  naležíte  vysvetlil  obsah materiálu.  Starosta sa spýtal 

poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 10) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 272/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

 

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

v z. n. p., schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sirník a s majetkom štátu, 

ktorý obec užíva, bez pripomienok. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 8 - Vyhodnotenie výberu dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – predkladá starosta obce  

 

Starosta   oboznámil   prítomných  so stavom výberu dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Vyslovil  spokojnosť a poďakovanie  občanom 

za splnenie   si  svojich   zákonných povinností. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky 

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

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 273/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

 

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie stav výberu dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok. 

 

 

Bod č. 9 - Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za II. polrok 2021 – predkladajú referentka 

obce a starosta obce  

Starosta  sa  úvodom ospravedlnil  za  chybu v písaní, správne  to  má znieť: Rozbor plnenia príjmov 

a výdavkov za I. polrok 2021.  Navrhol o opravu chyby  v písaní. Materiál bol poslancom zaslaný. 

Poprosil  referentku  o podrobný výklad  materiálu.  Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. 

Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 12) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 274/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

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

pripomienok. 

 



 

Bod č. 10 - Rozpočtové opatrenie č. 2 

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta  informoval  prítomných  o obsahu predloženého  

materiálu. Poprosil aj referentku  obecného úradu o podrobný výklad  materiálu.  Starosta sa spýtal 

poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 13) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 275/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

Bod č. 9 - Rozpočtové opatrenie č. 2 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 bez pripomienok. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 11  -  Schválenie vianočného prekvapenia pre občanov 
Starosta   navrhol    poskytnutie  už tradičného  vianočného prekvapenia pre občanov  vo forme   

balíčkov  užitočných veci.  

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

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 276/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

Bod č. 11 - 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 vianočné prekvapenie pre občanov v hodnote  cca 10€/balíček/ 

domácnosť bez pripomienok. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

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

2021/2022 – Mgr. V. Hajduová - riaditeľka ZŠ a Mgr. A. Bindasová - riaditeľka MŠ  

Starosta poprosil   prítomné riaditeľky   školských zariadení , aby  informovali OZ o pripravenosti 

na školský rok 2021/2022. Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli.  Starosta  

poďakoval   riaditeľkám   za   výkonanú   prácu,  poprial im   veľa  trpezlivosti   a zdravia. (príloha 

č. 14, 15)   

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 277/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

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

2021/2022 – 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 2021/2022, ktoré predniesli:  Mgr. V. Hajduová - riaditeľka 

ZŠ a Mgr. A. Bindasová – riaditeľka MŠ bez pripomienok. 



 

 

Bod č. 13 - Prerokovanie  potreby  vypísania petície   vo veci   nečinnosti  na uzatvorenom  

moste  cez rieku  Ondava  v k. ú. obce  

Starosta  informoval prítomných, že  na  moste  sa  začali   realizovať búracie práce, respektíve   

podľa informácie  od predsedu KSK , most  bude  najneskôr do 01.11.2021 prejazdný  v jednom 

pruhu  do  10 t.    

Starosta  preto navrhol  tento  bod vypustiť.   Starosta  sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky 

neboli, starosta dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 278/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

Bod č. 13 - Prerokovanie  potreby  vypísania petície   vo veci   nečinnosti  na uzatvorenom  

moste  cez rieku  Ondava  v k. ú. obce 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje   zrušenie   bodu č. 13  vo veci vyhlásenia petície a ďalších foriem 

občianskej neposlušnosti vo veci nečinnosti na uzatvorenom moste cez rieku Ondava v k. ú. 

obce.  

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných 

prácach od posledného zasadnutia OZ  

Žiadosť Reginy Roštášovej o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.  Materiál  bol poslancom 

zaslaný. Starosta  podrobne  vysvetlil  stav   rodiny a odpovedal  na  otázky  poslancov  a následne 

dal hlasovať.  (príloha č. 16) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.  279/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných prácach 

od posledného zasadnutia OZ: 

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

zriadení v z. n. p., neschvaľuje žiadosť Reginy Roštášovej o odkúpenie pozemkov vo 

vlastníctve obce: 

- k. ú. Sirník, LV č. 279, parc. KN C č. 58/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 85 m2 

evidovaného na katastrálnej mape na LV č. 279, v podiele 1/1 pod B1, 

- k. ú. Sirník, LV č. 279, parc. KN C č. 58/2 – zast. plocha a nádvorie o výmere 25 m2 

evidovaného na katastrálnej mape na LV č. 279, v podiele 1/1 pod B1. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných prácach 

od posledného zasadnutia OZ  



Žiadosť Martina Rostáša o prenájom obecnej budovy – bývalej čerpacej stanice.  Materiál  bol 

poslancom zaslaný.   Po diskusii  na tému, starosta sa spýtal poslancov, či ešte majú otázky. Ďalšie  

otázky  neboli starosta dal hlasovať.  (príloha č. 17) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 280/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných prácach 

od posledného zasadnutia OZ: 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje žiadosť Martina Rostáša o prenájom obecnej budovy – bývalej 

čerpacej stanice na dobu určitú   za podmienok   uvedených  v nájomnej zmluve.  

 

Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková,  Mgr. Branislav Maďar 

zdržala sa :  Mgr. Valéria Nagyová,  proti: Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných prácach 

od posledného zasadnutia OZ  

Žiadosť Denisy Hanikovej na zriadenie vodovodnej a elektrickej prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce.  Po diskusii  na tému sa starosta spýtal poslancov, či ešte majú otázky. Ďalšie  

otázky  neboli, starosta dal hlasovať.  (príloha č. 18) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 281/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných 

prácach od posledného zasadnutia OZ: 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje žiadosť Denisy Hanikovej na zriadenie vodovodnej a elektrickej 

prípojky na pozemku vo vlastníctve obce: 

- k. ú. Sirník, LV č. 279, parc. KN C č. 58/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 85 m2 

evidovaného na katastrálnej mape na LV č. 279, v podiele 1/1 pod B1. 

 

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

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných prácach 

od posledného zasadnutia OZ  

Starosta  podal  informáciu  o realizovaných prácach od posledného zasadnutia OZ  ako je to   

nižšie  uvedené.  Spýtal sa   poslancov či ešte majú otázky. Otázky  neboli. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 282/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných 

prácach od posledného zasadnutia OZ: 

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

zriadení v z. n. p., berie na vedomie informácie starostu obce o: 



- podaní žiadosti o NFP v projekte MOPS, v prípade úspešnosti sa predpokladá podpis 

zmluvy v mesiaci 02/2022, 

- výberovom konaní na členov MOPS, boli úspešní 4 uchádzači, ktorí nastúpili do 

pracovného pomeru od 01. 08. 2021, 

- tom, že po uložení asfaltového koberca na Hlavnej ulici boli vykonané terénne úpravy 

zamestnancami obce na verejnom priestranstve pri A. Gönciovi a Bodákovej Š., kde boli 

vysadené okrasné rastliny, 

- v mesiaci júl 2021 sa uskutočnilo kultúrne podujatie, kde vystúpil maďarský potulný 

recitátor Tóth Péter Lóránt, 

- spracovaní zoznamu projektov do zásobníka projektov KSK, 

- odovzdaní 50 kg pšenice v rámci iniciatívy 15 miliónov zŕn pšenice na upečenie chleba 

Maďarom, 

- 14. 08. 2021 (v sobotu) premával v našej obci furmanský vláčik. Účastníkom bolo 

poskytnuté občerstvenie vo forme zmrzliny, pizze, ovocných štiav a fľašovanej vody, 

- bola vypracovaná a podaná žiadosť o NFP v rámci dopytovo orientovaného projektu 

Terénna opatrovateľská služba, 

- bola podaná žiadosť o dotáciu z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny na detské ihrisko, 

- bola spracovaná obsiahla reakcia na výzvu Okresnej prokuratúry v Trebišove vo veci 

podnetu likvidátora Združenia obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o. V tejto veci 

poznamenávam, že exekúcia je zastavená, nakoľko bol vyhlásený konkurz. K dnešnému 

dňu nebol súdom ustanovený správca. 

- riešení majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v správe SPF – bolo vypracovaných 

8 znaleckých posudkov, ku ktorým boli pripojené ďalšie požadované dokumenty 

a následne zaslané na SPF, 

- verejnom obstarávaní na montáž klimatizácie do kancelárie OcÚ a knižnice 

- dňa 21. 09. 2021 bola na Hlavnej ulici pri s. č. 114 osadená nová autobusová zastávka 

v hodnote 1603,--€ s DPH vrátane montáže a príslušenstva, 

- konflikte na pracovisku v Materskej škole v Sirníku, 

- ošetrení väčšiny altánkov na Ondavskej ulici novým náterom, 

- situácii s COVID – 19   

 

Bod č. 14 - Prerokovanie  žiadostí občanov obce a informácia  starostu o realizovaných prácach 

od posledného zasadnutia OZ  

- o projekte cyklotrasy z IROP, ku ktorému sa konal seminár v dňoch 21. – 23. 09. 2021 

v rámci MAS Tokaj Rovina na Zemplínskej Šírave.  Informoval prítomných o možnosti  

realizácie  projektu  v rámci výzvy IROP-CLLD-Q088-512-002 – Investície do 

cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Obec  má   dlhšie obdobie 

spracovaní projekt, ktorý  by po  prepracovaní    mal splniť  kritéria  predmetnej  výzvy, 

preto  navrhuje, aby sa  obec  zapojila   do výzvy, v tejto súvislosti  navrhuje  prijať 

uznesenie  OZ k predmetnej  výzve.   Starosta  sa spýtal  poslancov či ešte majú otázky. 

Otázky  neboli. 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 283/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 28. 

septembra 2021 

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

zriadení v z. n. p., schvaľuje  financovanie projektu v rámci výzvy IROP-CLLD-Q088-512-002 

– Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, t. j. zabezpečenie 

povinného spolufinancovania projektu 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,  

Ján Levkiv zdržal sa : Mgr. Branislav Maďar,  

 

V Sirníku, dňa 28.09.2021                   

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 15- Rozprava 

 

Starosta otvoril  rozpravu.  V rozprave  vystúpili:  

- Bc. M. Hangyáková – navrhla   Mikulášske oslavy pre deti, ku dňu úcty starším vitamínové 

balíčky 

  

- J. Levkiv -  navrhol upraviť  staré kocky pri s. č. 81   

Starosta  odpovedal na  návrhy poslancov. 

  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č.284/IX/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

28.septembra 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. Monika. Hangyáková      ..........................................  

  

  

 

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

 

Prílohy: - podľa textu 


