
Z á p i s n i c a  

z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 13.januára 2022  

  

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  úvodom  poprial  prítomným  hlavne  

veľa  zdravia  a požehnanie v novom roku 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, Jana Volčková,  Mgr. Branislav 

Maďar, Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay 

Neprítomní poslanci:  Arpád Kačo, Mgr.  Valéria Nagyová (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.285/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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. M. Zelvay, členovia: Ján Levkiv, 

Mgr. Branislav Maďar.   
Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, 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  Bc. M. Hangyákovú  a J. 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, dal hlasovať  o navrhnutom 

programe.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č.286/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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 – bez pripomienok.   

 

Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 



Bod č. 4. – Vyhodnotenie plnenia uznesení z XVIII. 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. 287/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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 XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bez pripomienok.  

 

 

Bod č. 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a prognózy na 

roky 2023 – 2024 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák 

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

starosta dal hlasovať. (príloha  č. 4 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 288/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024 bez pripomienok. 

 

Bod č. 6 - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a návrhu prognózy rozpočtu 

na r. 2023 – 2024 - predkladá starosta obce  

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

Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 5) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 289/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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 2022 a berie na vedomie návrh 

prognózy rozpočtu Obce Sirník na roky 2023 – 2024 bez pripomienok. 

 

Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 7 - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. 

Feďák 

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

starosta dal hlasovať. (príloha  č. 6 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 290/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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

v z. n. p., schvaľuje Návrh plánu  zamerania kontrolnej činnosti  kontrolóra na  I. polrok 2022  Ing. 

F. Feďáka – bez pripomienok.  

 



Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 8 - Rozpočtové hospodárenie obce k 30.09.2021 - predkladá starosta obce a referentka  

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta  a referentka  naležíte  vysvetlili  obsah materiálu.  Starosta 

sa spýtal poslancov, či majú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 7 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č.291/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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 30.09.2021  – bez pripomienok.  

 

 

Bod č. 9 - Rozpočtové opatrenie č. 3 - predkladá starosta obce a referentka  

Materiál bol poslancom zaslaný. Starosta  spolu s referentkou naležíte  vysvetlili  obsah materiálu.  

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

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 292/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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

n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 -  bez pripomienok.  

 

Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 10 - Prerokovanie VZN o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Sirník a školských zariadení - CVČ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych zriaďovateľov CVČ mimo územia obce 

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

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

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 293/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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

z. n. p., schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sirník č. 1/2022 o podmienkach 

a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení  so sídlom na území obce Sirník a 

školských zariadení - CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych zriaďovateľov 

CVČ mimo územia obce 

Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 



Bod č. 11 - Prerokovanie  VZN o výške   príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  Sirník     

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. 294/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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

z. n. p., schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sirník č. 2/2022 o výške   príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce  Sirník     

 
Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  Mgr. 

Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 12 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných 

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,  plán zasadnutí  OZ  na rok 2022, 

Zmluva o zriadení združenia  obcí – Cyklotrasa Ondava, kúpne zmluvy, návrh koncepcie nájomného 

bývania   

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

poslancov, či majú otázky. Otázky neboli.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 295/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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

z. n. p., berie na vedomie informácia starostu obce o vykonaných prácach od posledného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  v nasledovnom rozsahu: 

 - zabezpečenie potrieb občanom chorým na COVID-19, monitorovanie situácie 

prostredníctvom MOPS, TOS, zaobstaranie testov a testovanie nezaočkovaných zamestnancov 

obce  

- pracovná  cesta  do obce Michaľany za účelom obhliadky novostavieb nájomných bytov 

a obhliadka pece v obci Čerhov  

- oprava  vonkajších a vnútorných priestorov na objekte „vodárne“ na bývanie pre rodinu M. 

Rostáša ml.  

- betónovanie vchodov do dvorov na Hlavnej ulici, ukladanie parkových a cestných obrubníkov, 

vyhotovenie a osadenie mreže nad  rúrou na odvedenie vody pri s. č. 135 (G. Tušai), terénne 

úpravy a osadenie dreveného mostíka nad rigolom na odvádzanie dažďovej vody pred s. č. 133 

(V. Volčko)  

- asfaltovanie  Záhradnej ulice a vchodov do dvorov pred s. č 133, 135, 136, 137, 88  vrátane 

terénnych úprav po asfaltovaní, uloženie parkových obrubníkov pred s. č. 126 (D. Ivančin)  

 - vývoz kompostu z kompostárne pri zbernom dvore a jeho rozhrnutie na verejnom priestranstve  

- zber BRO od obyvateľov a jeho následné drvenie, mulčovanie záhrad, orezanie krov na 

požiadanie 

- výkop  základu na pec a jeho betónovanie pri Vodozádržnom systéme - altánku vrátane 

osadenia kari rohože 

- betónovanie  a spevnenie plochy nad rigolom pri zadnom vchode do areálu MŠ, vrátane 

osadenia kari rohože   



- odstránenie vyschnutých stromov a následná úprava terénu na verejných priestranstvách  

- údržba verejných priestranstiev obce, kosenie, mulčovanie, hrabanie lístia 

- údržba miestneho cintorína a jeho okolia,  pravidelné vyprázdňovanie nádob na odpad a 

následné triedenie ich obsahu, umiestnenie vytriedeného odpadu na zbernom dvore a jeho 

odovzdanie na ďalšie nakladanie  

- uloženie plastovej rúry do priekopy pred Gréckokatolíckym kostolom, uloženie cestných 

obrubníkov, úprava terénu a uloženie okrasných kameňov  

- zhotovenie a osadenie mostíka, ktorý umožní prechod  na  hrádzu jazierka pri MŠ a poslúži ako 

bezpečný prechod pre peších a pre stroje na údržbu priestranstva 

- zabetónovanie 3 ks lavíc na sedenie, farbenie  altánkov v ZŠ  

- úprava terénu pri s. č. 120  (J. Ješo)  

- osadenie vianočných ozdôb na stĺpy verejného osvetlenia a na verejné priestranstvo  

- zabezpečenie palivového dreva pre sociálne odkázaných obyvateľov obce  

- naplnenie kŕmidiel pre  voľne žijúce vtáctvo 

- nákup a distribúcia vianočného a Mikulášskeho prekvapenia pre občanov obce za dosiahnuté 

priaznivé výsledky v separovanom zbere  druhotných surovín  

  

 

Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných prácach 

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,  plán zasadnutí  OZ  na rok 2022, Zmluva 

o zriadení združenia  obcí – Cyklotrasa Ondava, kúpne zmluvy, návrh koncepcie nájomného bývania   

 

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

poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č.11) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 296/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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

z. n. p., schvaľuje  plán zasadnutí OZ na rok 2022, bez pripomienok.  

 
Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  Mgr. 

Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných 

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,  plán zasadnutí  OZ  na rok 2022, Zmluva 

o zriadení združenia  obcí – Cyklotrasa Ondava, kúpne zmluvy, návrh koncepcie nájomného 

bývania   

 

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

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

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 297/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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

z. n. p.,  

A/ Schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zriadenie združenia 

obcí Ondavské cyklotrasy, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 



 

B/ Schvaľuje 

Zmluvu o zriadení združenia obcí, ktorou obec Nižný Hrušov, obec Dlhé Klčovo, obec 

Parchovany, mesto Trebišov, obec Zemplínske Hradište, obec Sirník, obec Brehov, obec Hraň, 

obec Veľké Ozorovce, obec Zemplínska Teplica, obec Zemplínske Jastrabie, obec Kašov, obec 

Streda nad Bodrogom, obec Horovce, obec Moravany, obec Rakovec nad Ondavou, obec Tušice 

a obec Tušická Nová Ves zriaďujú združenie obcí: Ondavské cyklotrasy, so sídlom M. R. 

Štefánia 862/204, 075 25 Trebišov, ktorého hlavným účelom je starostlivosť o životné 

prostredie, ktorá spočíva vo vyvíjaní činností smerujúcich rozvoju miestnej dopravy, kultúry 

a cestovného ruchu, spočívajúcich najmä vo výstavbe siete cyklotrás a prislúchajúcej technickej 

vybavenosti najmä, nie však výlučne, v katastrálnych územiach združených obcí a v regiónoch 

spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí rieky Ondava, 

dotýkajúcich sa okresov Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov. 

 

C/ Schvaľuje 

Stanovy združenia obcí Ondavské cyklotrasy  

 
D/ Schvaľuje  

za prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy PhDr. Mareka Čižmára, trvalo bytom 

Parková 4053/16, 075 01 Trebišov, primátora mesta Trebišov 

 

E/ Schvaľuje 

za prvých členov Rady združenia, združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

a) JUDr. Juraja Guzeja, starostu obce Parchovany, trvalo bytom  Gaštanová ulica 495/10, 076 62 

Parchovany,  

b) Jána Oláha, starostu obce Zemplínske Hradište, trvalo bytom Ternavská 75/2, 076 01 

Zemplínske Hradište,  

c) Jána Fenčáka, starostu obce Nižný Hrušov, trvalo bytom Nižný Hrušov 547, 094 22 Nižný 

Hrušov, 

d) Erika Timka, starostu obce Horovce, trvalo bytom Horovce 195, 072 02 Horovce.  

 
Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  Mgr. 

Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných 

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,  plán zasadnutí  OZ  na rok 2022, Zmluva 

o zriadení združenia  obcí – Cyklotrasa Ondava, kúpne zmluvy, návrh koncepcie nájomného bývania   

 

Poslancom  obecného zastupiteľstva  bol  zaslaný materiál  k uvedenej veci. Starosta sa spýtal 

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

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 298/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

 



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 uvedeného vlastníka 

Predávajúci: 

Meno: ............................., rod. .............., trvalé bydlisko:  ..............................,  Dátum narodenia: 

..............., rodné číslo: ............. 
 

Predávajúci osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s podielom o veľkosti 

1/8 k celku pod B8, zapísaných na liste vlastníctva č. 362 vedenom Okresným úradom Trebišov, 

katastrálny odbor pre katastrálne územie: Sirník, obec: Sirník, okres: Trebišov, a to: 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1064, druh 

pozemku: vinica, o výmere: 1094 m2, 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1174, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere: 2169 m2, 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 2723, druh 

pozemku: trvalý trávny porast, o výmere: 3356 m2. 
 

Predávajúci osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s podielom o veľkosti 

1/8 k celku pod B8, zapísaných na liste vlastníctva č. 363 vedenom Okresným úradom Trebišov, 

katastrálny odbor pre katastrálne územie: Sirník, obec: Sirník, okres: Trebišov, a to: 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1063, druh 

pozemku: vinica, o výmere: 330 m2. 
 

Predávajúci osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s podielom o veľkosti 

1/8 k celku pod B4, zapísaných na liste vlastníctva č. 797 vedenom Okresným úradom Trebišov, 

katastrálny odbor pre katastrálne územie: Sirník, obec: Sirník, okres: Trebišov, a to: 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 943, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere: 356 m2, 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1164, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere: 1632 m2, 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1166, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere: 792 m2, 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 2212, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere: 896 m2. 
 

Predávajúci osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s podielom o veľkosti 

1/8 k celku pod B4, zapísaných na liste vlastníctva č. 870 vedenom Okresným úradom Trebišov, 

katastrálny odbor pre katastrálne územie: Sirník, obec: Sirník, okres: Trebišov, a to: 

- pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1748/2, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere: 351 m2. 

Kupujúci zaplatí predávajúcej dohodnutú kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR za m2 prevádzaných 

nehnuteľnosti (slovom: „päťdesiat eurocentov“ za meter štvorcový“).  

 

Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  Mgr. 

Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 



Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných 

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,  plán zasadnutí  OZ  na rok 2022, Zmluva 

o zriadení združenia  obcí – Cyklotrasa Ondava, kúpne zmluvy, návrh koncepcie nájomného bývania   

 

Poslancom  obecného zastupiteľstva  bol  zaslaný materiál  k uvedenej veci. Starosta sa spýtal 

poslancov, či majú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 14 )  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 299/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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 uvedeného vlastníka. 

Predávajúci: Meno: ........................, rod. , trvalé bydlisko: .................. , ...................... Dátum 

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

nehnuteľnosti druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 863 parcela č. 1740/2 vo 

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

určeného operátu.  

Kupujúci zaplatí predávajúcej dohodnutú kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR za m2 prevádzaných 

nehnuteľnosti (slovom: „päťdesiat eurocentov“ za meter štvorcový“).  

 

Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  Mgr. 

Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 12 – Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - informácia starostu obce o vykonaných 

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,  plán zasadnutí  OZ  na rok 2022, Zmluva 

o zriadení združenia  obcí – Cyklotrasa Ondava, kúpne zmluvy, návrh koncepcie nájomného 

bývania   

Poslancom  obecného zastupiteľstva  bol  zaslaný rozsiahly materiál  k uvedenej veci.  Poprosil   

poslancov, aby  sa  k veci vyjadrili.  Poslanec  Mgr. Zelvay  navrhol, aby  na  prvom podlaží  pokiaľ 

je to  možné  boli   dvoj izbové  byty,   na ďalších  podlažiach  môžu    ostať 3 izbové byty.    Starosta   

dal  hlasovať  o návrhu a o predloženom   zámere . (príloha č. 15) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 300/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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

z. n. p., schvaľuje  vypracovanie   projektovej dokumentácie  pre územné a stavebné konanie na 

výstavbu nájomných bytov a technickej vybavenosti.   Plánovaný   počet  bytoviek   šesť. V  bytovky  

na 1  podlaží  dvojizbové byty   na  ďalších troch 3 izbové byty.           

 

Výsledok hlasovania: za: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková,  Mgr. 

Branislav Maďar, Ján Levkiv. 

 

V Sirníku, dňa 13.01.2022 

                      

        Viktor Kalán, starosta obce 

 

 



Bod č. 13 – Správa nezávislého audítora o výsledkoch  overenia účtovnej závierky  k 31.12.2020  

– predkladá starosta obce a referentka 

Poslancom  obecného zastupiteľstva  bol  zaslaný materiál  k uvedenej veci. Starosta sa spýtal 

poslancov, či majú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 16 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 301/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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 31.12.2020 – bez pripomienok.    

 

 

Bod č. 14 – Výročná správa za rok 2020 – predkladá starosta obce a referentka  

Poslancom  obecného zastupiteľstva  bol  zaslaný materiál  k uvedenej veci. Starosta sa spýtal 

poslancov, či majú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 17 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 302/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13. januára  

2022 

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 2020  – bez 

pripomienok.    

 

Bod č. 15- Rozprava 

Starosta otvoril  rozpravu.  V rozprave  vystúpili:  

- Mgr. B. Maďar  sa  spýtal starostu  na  nájomnú  zmluvu  o prenájme  bývalej  vodárne obce.  Starosta 

odpovedal, že  v dohľadnej dobe    bude k dispozícií, čakal na  vyúčtovaciu  fa. za  odber elektrickej 

energie.   

Ďalej nadviazal  na informáciu starostu   na  rapídne zvýšenie ceny  el. energie, keďže na  verejnom 

osvetlení   je nedoplatok za rok 2021  viac ako 2 tisíc €.  Do pozornosti venoval   obmedzenie  

verejného osvetlenie  v čase od 22 – 05. hod.    

- Bc. M. Hangyáková –  sa spýtala starostu  prečo  Mikulášske  baličky  nakúpila od  externého 

dodávateľa ?  Starosta odpovedal na otázku.  Poslankyňa  do  budúcnosti  navrhla    Mikulášske  

balíčky   nakúpiť od  miestnych podnikateľov.  Starosta odpovedal, že  pri najbližšej udalosti bude  

rešpektovať požiadavku. 

Ďalej sa informovala ohľadom dodávky palivového dreva. Starosta odpovedal, že drevo pochádzalo 

z obecných pozemkov a bolo dodané pre sociálne odkázaných občanov.   

Iné  príspevky v  diskusií   neodzneli.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie OZ č. 303/I/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 13.januára 

2022 

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 


