
S T A R O S T A  O B C E  S I R N Í K  
 
Číslo konania: 175/2022-001       V Sirníku, dňa 23.06.2022 

  920/22  

P O Z V Á N K A 
 

podľa § 13 ods. 4 písmena a/ zákona o obecnom zriadení 

z v o l á v a m 

XXII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sirník, ktoré sa uskutoční dňa 
 

29. júna 2022 (streda) od 18.00 hod. 
 

v Kultúrnom dome OcÚ v Sirníku s týmto programom:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Vyhodnotenie uznesení z XX. a XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

5. Rozpočtové hospodárenie obce Sirník k 31. 12. 2021 – predkladá starosta obce a referentka 

6. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021– predkladá hlavný kontrolór Ing. F. 

Feďák 

7. Schválenie záverečného účtu za rok 2021 – predkladá starosta obce  

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022 – predkladá hlavný kontrolór 

Ing. F. Feďák 

9. Rozpočtové hospodárenie obce Sirník k 31. 03. 2022 – predkladá starosta a referentka obce  

10. Úprava rozpočtu obce Sirník na rok 2022 - Rozpočtové opatrenie č. 1 – predkladá starosta a 

referentka obce  

11. Schválenie kúpnych zmlúv na pozemky určené na bytovú výstavbu 

12. Schválenie zámerov zameniť pozemky vo vlastníctve obce 

13. Schválenie zámenných zmlúv 

14. Prerokovanie pomoci utečencom z Ukrajiny, nákup zariadenia do obecnej komunitnej 

budovy  

15. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák 

16. Správa o vykonaní inventarizácie za rok 2021 – predkladá predseda IK Mgr. Branislav 

Maďar 

17. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: - žiadosti, 

informácia o výstavbe mosta, odstránenie  stavby s. č.  161,  riešenie oplotenia  cintorína, 

predaj prebytočného majetku obce,  výstavba  prístrešku  nad pecou,   oslavy 955. výročia 

prvej písomnej zmienky o obci, informácia starostu obce o prácach vykonaných od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

18. Aktuálny finančný stav v samospráve 

19. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva Obce Sirník na nové volebné 

obdobie r.2022 – 2026 

20. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Sirník na nové volebné obdobie 

r.2022 – 2026 

21. Menovanie zástupcu starostu  

22. Rozprava 

23. Návrh na uznesenie  

24. Záver  

 

Na toto zasadnutie OZ pozývam poslancov OZ, zástupcov politických strán a hnutí v obci 

a občanov obce. Žiadam poslancov o dochvíľnu účasť. 

Pracovné materiály rokovania sú k nahliadnutiu počas pracovnej doby na OcÚ a na 

webovom sídle www.sirnik.sk  

 

         Viktor K a l á n  

          starosta obce  

http://www.sirnik.sk/

