Zápisnica
z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29.júna 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. 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, ( sa dostavila o 18.10hod. ) Mgr. Branislav Maďar,
Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo, Neprítomní poslanci: Mgr. Valéria Nagyová,
( PN ) (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. Poslankyňa J. Volčková ešte nebola prítomná. Iný návrh nebol, starosta dal hlasovať o
zložení návrhovej komisie bez J. Volčkovej.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 305/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
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. Marcel Zelvay, členovia: Ján Levkiv.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv, Mgr.
Marcel Zelvay, Arpád Kačo
proti :0
zdržali sa:0
V Sirníku dňa 29.06.2022
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 Mgr. Branislava Maďara, Arpáda Kača.
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. O slovo požiadal poslanec Mgr. M. Zelvay , ktorý uviedol, že on a ďalší
poslanci, minimálne traja neobdŕžali dôvodovú správu k programu zasadnutia. Starosta odpovedal,
že stačilo zavolať alebo napísať e-mail, a znova by preposlal materiáli, aby mali prehľad. Poslanec
Mgr. M. Zelvay reagoval tak, že starosta nepožiadal o potvrdenie doručenia správy, a nie je to
povinnosťou poslanca vypýtať si dôvodovú správu. Starosta povedal, že k jednotlivým bodom
bude čítať dôvodovú správu, aby mali potrebné informácie. Iné pripomienky neboli, starosta dal
hlasovať o navrhnutom programe.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 306/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje pri väčšine hlasov program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník.

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Branislav Maďar,
Ján Levkiv, Mgr. Arpád Kačo
proti: Mgr. M. Zelvay
zdržali sa: 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 4. – Vyhodnotenie uznesení z XX. a XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 3, 4 )
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 307/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
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 XX. a XXI. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 5 - Rozpočtové hospodárenie obce Sirník k 31. 12. 2021 – predkladá starosta obce a
referentka
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta a referentka podrobne
informovali prítomných. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 5)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 308/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
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 Sirník k 31. 12. 2021 bez pripomienky.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 6 - Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021– predkladá hlavný
kontrolór Ing. F. Feďák
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí ho neobdŕžali, preto HK náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 6)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 309/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
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 HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021.
V Sirníku dňa 29.06.2022

Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 7 - Schválenie záverečného účtu za rok 2021 – predkladá starosta obce
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta a referentka podali
podrobnú informáciu. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 7)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 310/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
I. Záverečný účet obce Sirník za rok 2021 a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez
výhrad
II.

Prebytok rozpočtu obce za rok 2021 vo výške 64.140,68 €

III.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky –Poskytovanie
opatrovateľskej služby v obci Sirník vo výške 12.240,- € a dotácia strava vo výške
1.439,60 €, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s § 8
ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IV. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 57.163,43 € vrátane salda
finančných operácií, poníženého o nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené vo
výške 13.679,60 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 43.483,83 €.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Branislav Maďar,
Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa :0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 8 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022 – predkladá hlavný
kontrolór Ing. F. Feďák
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto HK prečítal návrh plánu kontrolnej
činnosti HK obce na II. polrok 2022.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli, starosta dal hlasovať. (príloha č. 8)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 311/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
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 2022.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Branislav Maďar,
Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022

Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 9 - Rozpočtové hospodárenie obce Sirník k 31. 03. 2022 – predkladá starosta a
referentka obce
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta a referentka podali
podrobnú informáciu. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 9)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 312/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
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 Sirník k 31. 03. 2022
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 10 - Úprava rozpočtu obce Sirník na rok 2022 - Rozpočtové opatrenie č. 1 – predkladá
starosta a referentka obce
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta a referentka podali
podrobnú informáciu. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 10)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 313/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje úpravu rozpočtu obce Sirník na rok 2022 - rozpočtové opatrenie č. 1.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Branislav Maďar,
Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 11 - Schválenie kúpnych zmlúv na pozemky určené na bytovú výstavbu
Nadväzujúc na návrh koncepcie nájomného bývania, s cieľom zastaviť pokles obyvateľov obce,
ktorého následkom môže byť zánik pracovných miest v MŠ, ZŠ, pokles podielových daní, odchod
mladých z obce atď. sa predkladajú na schválenie OZ ďalšie kúpne a zámenné zmluvy,
povedal starosta.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta podal podrobnú informáciu
vo veci. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 11)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 314/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje kúpnu zmluvu v nasledovnom znení:
Predmetom zmluvy sú pozemky registra E KN evidované na mape určeného operátu vo výmerách
tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u konkrétnych predávajúcich.

1.2
Meno: Viola Vítková, rod. Gönciová, trvalé bydlisko: Nálepkovo nám. 806/26, 708 00
Ostrava – Poruba, ČR, občan ČR, Dátum narodenia: ..................., rodné číslo: ....................
osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností:
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Sirník, obec Sirník na LV č. 649, parcela
č. 331/53 vo výmere 7 m2, v podiele 6/15 pod B, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na
mape určeného operátu,
druh pozemku orná pôda v k. ú. Sirník, obec Sirník na LV č. 649 parcela č. 1737/2 vo
výmere 1523 m2, v podiele 6/15 pod B, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape
určeného operátu,
druh pozemku orná pôda v k. ú. obce Sirník na LV č. 649 parcela č. 1738 vo výmere 31
m2, v podiele 6/15 pod B, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu,
druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. obce Sirník na LV č. 164 parcela č. 2111 vo
výmere 1428 m2, v podiele 3/32 pod B, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape
určeného operátu,
druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. obce Sirník na LV č. 164 parcela č. 2472 vo
výmere 2759 m2, v podiele 3/32 pod B, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape
určeného operátu,
druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. obce Sirník na LV č. 164 parcela č. 2473 vo
výmere 2190 m2, v podiele 3/32 pod B, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape
určeného operátu.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Branislav Maďar,
Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 11 - Schválenie kúpnych zmlúv na pozemky určené na bytovú výstavbu
Nadväzujúc na návrh koncepcie nájomného bývania, s cieľom zastaviť pokles obyvateľov obce,
ktorého následkom môže byť zánik pracovných miest v MŠ, ZŠ, pokles podielových daní, odchod
mladých z obce atď. sa predkladajú na schválenie OZ ďalšie kúpne a zámenné zmluvy,
povedal starosta.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 12)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 315/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje kúpnu zmluvu v nasledovnom znení:
1.1

Meno: Pavol Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Vinohradská 3, 079 01 Veľké
Kapušany, Dátum narodenia: ..............., r. č.: ................... SR, občan SR

1.2

Meno: PaeDr. Tibor Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Hlavná 104, 076 03 Sirník,
Dátum narodenia: ......................, r. č.: ....................., SR, občan SR

1.3

Meno: Jozef Volčko, rod. Volčko, trvalé bydlisko: Hlavná 110/54, 076 03 Sirník, Dátum
narodenia: ......................, r. č.: ....................., SR, občan SR

(ďalej len „predávajúci“)

Predmetom zmluvy sú pozemky registra E KN evidované na mape určeného operátu vo výmerách
tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u konkrétnych predávajúcich.
2.1
Predávajúci v prvom rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s
podielom o veľkosti 1/6 k celku pod B1, zapísaných na liste vlastníctva č. 371 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. 301, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 1201 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 713, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 507 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1600, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 3629 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1734, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 90 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1795/2, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 15 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1939, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 1877 m2.
2.2
Predávajúci v prvom rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s
podielom o veľkosti 1/6 k celku pod B1, zapísaných na liste vlastníctva č. 813 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. 331/79, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 107 m2.
2.3
Predávajúci v prvom rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s
podielom o veľkosti 1/6 k celku pod B1, zapísaných na liste vlastníctva č. 868 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. 1733, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 2064 m2.
2.4
Predávajúci v druhom rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s
podielom o veľkosti 1/6 k celku pod B2, zapísaných na liste vlastníctva č. 371 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. 301, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 1201 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 713, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 507 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1600, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 3629 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1734, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 90 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1795/2, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 15 m2,
pozemok parc. reg. „KN E“ evidovaný na mape určeného operátu, parc. č. 1939, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 1877 m2.

2.5
Predávajúci v druhom rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s
podielom o veľkosti 1/6 k celku pod B2, zapísaných na liste vlastníctva č. 868 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. 1795/2, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 15 m2,
2.6
Predávajúci v treťom rade osvedčuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, s
podielom o veľkosti 3/6 k celku pod B6, zapísaných na liste vlastníctva č. 371 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. 1795/2, druh
pozemku: orná pôda, o výmere: 15 m2,
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Branislav Maďar,
Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 12 – Schválenie zámerov zameniť pozemky vo vlastníctve obce
Nadväzujúc na návrh koncepcie nájomného bývania, s cieľom zastaviť pokles obyvateľov obce,
ktorého následkom môže byť zánik pracovných miest v MŠ, ZŠ, pokles podielových daní, odchod
mladých z obce atď. sa predkladajú na schválenie OZ ďalšie kúpne a zámenné zmluvy,
povedal starosta.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 316/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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
1.2 Miroslav Maďar, rod. Maďar, nar. ..................., r. č. .........................., trvale bytom
Hlavná 99/28, 076 03 Sirník, SR, občan SR
II.
Predmet zmluvy
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. 860, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/3 o výmere 2639 m2, jedná sa
o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 25/60, pod B1.
2.2 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. 868, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1733 o výmere 2064 m2, jedná sa o parcelu

-

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B4,
LV č. 371, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 301 o výmere 1201 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B7,
LV č. 371, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1795/2 o výmere 15 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B7.

III.
3.1 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 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
- LV č. 868, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1733 o výmere 2064 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B4,
- LV č. 371, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 301 o výmere 1201 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B7,
- LV č. 371, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1795/2 o výmere 15 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B7.
3.2 Zmluvná strana v 2. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.2 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. 860, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/3 o výmere 2639 m2,
jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 25/60,
pod B1.
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že stav zamieňaných pozemkov dobre poznajú a v takom stave ich
zamieňajú. S 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, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa : Mgr. Branislav Maďar
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 12 – Schválenie zámerov zameniť pozemky vo vlastníctve obce
Nadväzujúc na návrh koncepcie nájomného bývania, s cieľom zastaviť pokles obyvateľov obce,
ktorého následkom môže byť zánik pracovných miest v MŠ, ZŠ, pokles podielových daní, odchod
mladých z obce atď. sa predkladajú na schválenie OZ ďalšie kúpne a zámenné zmluvy,
povedal starosta.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 317/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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
1.2 AGRO-Land SK s.r.o., v zastúpení ........................, IČO: 47153733, so sídlom 072 06
Malčice, SR,
II.
Predmet zmluvy
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. 2764 o výmere 7197 m2, jedná sa
o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4.
2.2 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. 870, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1748/2 vo výmere 351 m2, jedná
sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 3/16 pod
B5.
2.3 Zmluvná strana v 2. rade osvedčuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú.
Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov:
- zapísané na LV č. 799, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1796/4 vo výmere 61 m2, jedná
sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/1 pod
B1.
III.
3.1 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 za nehnuteľnosti
uvedené v bodoch 2.2 a 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. 870, druh pozemku
orná pôda, parc. č. 1748/2 vo výmere 351 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú
na mape určeného operátu, s výškou podielu 3/16 pod B5,
- výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym
odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané na LV č. 799, druh pozemku orná pôda,
parc. č. 1796/4 vo výmere 61 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape
určeného operátu, s výškou podielu 1/1 pod B1.
3.2 Zmluvná strana v 2. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bodoch 2.2 a 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. 2764 o výmere 7197 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na
mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4.
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že stav zamieňaných pozemkov dobre poznajú a v takom stave ich
zamieňajú. S opravou chýb v písaní v tejto zmluve sa splnomocňuje zmluvná strana v 1. rade.
Všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva znáša zmluvná strana v 1. rade.

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Branislav Maďar,
Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 13 – Schválenie zámenných zmlúv
Nadväzujúc na návrh koncepcie nájomného bývania, s cieľom zastaviť pokles obyvateľov obce,
ktorého následkom môže byť zánik pracovných miest v MŠ, ZŠ, pokles podielových daní, odchod
mladých z obce atď. sa predkladajú na schválenie OZ ďalšie kúpne a zámenné zmluvy,
povedal starosta.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 13)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 318/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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
II.
Predmet zmluvy
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. 860, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/3 o výmere 2639 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 25/60, pod B1.
2.2 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. 868, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1733 o výmere 2064 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B4,
- LV č. 371, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 301 o výmere 1201 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B7,
- LV č. 371, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1795/2 o výmere 15 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B7.
III.
3.1 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 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
- LV č. 868, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1733 o výmere 2064 m2, jedná sa o parcelu

registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B4,
LV č. 371, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 301 o výmere 1201 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B7,
- LV č. 371, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1795/2 o výmere 15 m2, jedná sa o parcelu
registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/6, pod B7.
3.2 Zmluvná strana v 2. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.2 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. 860, druh pozemku orná pôda, s parc. č. 1725/3 o výmere 2639 m2,
jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 25/60,
pod B1.
-

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že stav zamieňaných pozemkov dobre poznajú a v takom stave ich
zamieňajú. S 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, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa : Mgr. Branislav Maďar
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 13 – Schválenie zámenných zmlúv
Nadväzujúc na návrh koncepcie nájomného bývania, s cieľom zastaviť pokles obyvateľov obce,
ktorého následkom môže byť zánik pracovných miest v MŠ, ZŠ, pokles podielových daní, odchod
mladých z obce atď. sa predkladajú na schválenie OZ ďalšie kúpne a zámenné zmluvy,
povedal starosta.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 14)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 319/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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 AGRO-Land SK s.r.o., v zastúpení ........................, IČO: 47153733, so sídlom 072 06
Malčice, SR,
II.
Predmet zmluvy
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. 2764 o výmere 7197 m2, jedná sa
o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4.
2.2 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. 870, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1748/2 vo výmere 351 m2, jedná
sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 3/16 pod
B5.
2.3 Zmluvná strana v 2. rade osvedčuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú.
Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Trebišov:
- zapísané na LV č. 799, druh pozemku orná pôda, parc. č. 1796/4 vo výmere 61 m2, jedná
sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, s výškou podielu 1/1 pod
B1.
III.
3.1 Zmluvná strana v 1. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 za nehnuteľnosti
uvedené v bodoch 2.2 a 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. 870, druh pozemku
orná pôda, parc. č. 1748/2 vo výmere 351 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú
na mape určeného operátu, s výškou podielu 3/16 pod B5,
- výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Sirník, okres Trebišov, vedenej katastrálnym
odborom Okresného úradu Trebišov, zapísané na LV č. 799, druh pozemku orná pôda,
parc. č. 1796/4 vo výmere 61 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na mape
určeného operátu, s výškou podielu 1/1 pod B1.
3.2 Zmluvná strana v 2. rade zamieňa nehnuteľnosti uvedené v bodoch 2.2 a 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. 2764 o výmere 7197 m2, jedná sa o parcelu registra „E“ evidovanú na
mape určeného operátu, s výškou podielu 1/2, pod B4.
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že stav zamieňaných pozemkov dobre poznajú a v takom stave ich
zamieňajú. S opravou chýb v písaní v tejto zmluve sa splnomocňuje zmluvná strana v 1. rade.
Všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva znáša zmluvná strana v 1. rade.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 14 Prerokovanie pomoci utečencom z Ukrajiny, nákup zariadenia do obecnej
komunitnej budovy
Obec prostredníctvom obecného rozhlasu vyhlásila zbierku na pomoc utečencom z Ukrajiny.
Obyvatelia prispeli šatstvom, potravinami a hygienickými potrebami , povedal starosta obce. Boli
to občania: Jana Volčková, Eva Petrová, mal. Martin Maďar, Vojtech Ješo s.č. 67, Gabriel Bilkei
,Dušan Gönci, Mgr. Andrea Bindasová, Mgr. Branislav Maďar, Iveta Tobiášová, Agáta
Göncziová, Viktor Kalán ml., Viktor Kalán st., Mária Švandová, Terézia Miterová, Tibor Deme,
Tibor Sinyéri.
Týmto im vyslovujeme poďakovanie za poskytnutú humanitárnu pomoc. Pri zbierke sa aktívne
podielali: Eva Petrová, JUDr. František Galuško , Klára Krajníková, Marta Volčková, Monika
Sevková, Mária Švandová, odvoz zabezpečil, Mgr, Kozár Peter.
Obec prispela finančným príspevkom na transparentný účet zriadený ZMOS-om na tento účel.

- nákup zariadenia do obecnej komunitnej budovy – Obec potrebuje sa zariadiť pre krízové
situácie – utečenci z Ukrajiny, vykázané osoby, dočasné bývanie atď. V tejto súvislosti starosta
navrhol OZ schválenie nákupu zariadenia do Obecnej komunitnej budovy. Po diskusii na tému
poslanec Mgr. Zelvay navrhol stanoviť cenový strop, ktorý starosta stanovil vo výške 8500.- € Iné
návrhy neboli . Starosta dal hlasovať o uvedenom návrhu.
Uznesenie OZ č. 320/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
K bodu č. 14 - Prerokovanie pomoci utečencom z Ukrajiny, nákup zariadenia do obecnej
komunitnej budovy
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie pomoc utečencom z Ukrajiny.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Uznesenie OZ č. 321/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
K bodu č. 14 - Prerokovanie pomoci utečencom z Ukrajiny, nákup zariadenia do obecnej
komunitnej budovy
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje nákup zariadenia aj pre prípadné ubytovanie utečencov do obecnej komunitnej
budovy v rozsahu , sediaca súprava, stoly , stoličky, šatníkové skrine, kuchynská linka, skrinka na
obuv atď. maximálne do výšky 8500.- €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Arpád Kačo, Mgr.
Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa :Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 15 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F.
Feďák
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto HK náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 15)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 322/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
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 o kontrolnej činnosti za rok 2021.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 16 - Správa o vykonaní inventarizácie za rok 2021 – predkladá predseda IK Mgr.
Branislav Maďar
Starosta poprosil predsedu IK Mgr. Branislav Maďar, aby predniesol správu. Po odznení správy
starosta poďakoval za prácu IK a predsedovi za prednesenú správu a sa opýtal, či sú otázky.
Otázky neboli. (príloha č. 16)

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 323/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
K bodu č. 16 - Správa o vykonaní inventarizácie za rok 2021 – predkladá predseda IK Mgr.
Branislav Maďar
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 vykonaní inventarizácie za rok 2021.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 17 - 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
Žiadosť Denisy Hanikovej o udelenie súhlasu s rekonštrukciou oplotenia okolo obecného
pozemku v prenájme žiadateľky. Obcou bolo zistené, že menovaná bez súhlasu vykonáva
rekonštrukciu oplotenia obecného pozemku, a tým porušila nájomnú zmluvu uzavretú za účelom
prenajatia obecného pozemku. Po upozornení menovaná podala žiadosť, ktorú som Vám predložil.
Keďže je stavba už rozostavaná, je potrebné, aby menovaná podala na obec, ako stavebný úrad
ohlásenie drobnej stavby, v oznámení ku ktorému obec určí podmienky realizácie.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorý to neobdŕžali preto starosta náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 17)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 324/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
K bodu č. 17 - 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
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje rekonštrukciu oplotenia na náklady nájomcu bez nároku na finančnú
kompenzáciu zo strany prenajímateľa.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 17 - 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
Žiadosť Martina Rostáša ml. o predaj obecnej budovy – čerpacej stanice na splátky po 50€
mesačne. (príloha č. 18)

Obec môže nakladať so svojím majetkom iba v súlade so zákonom o nakladaní s obecným
majetkom a smernicami obce. Obec, v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, môže
previesť vo svojom vlastníctve iba nasledovnými spôsobmi:
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať
a)
na základe obchodnej verejnej súťaže,
b)
dobrovoľnou dražbou alebo
c)
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorý to neobdŕžali preto starosta náležite podal informáciu.
Žiadosť v podanej forme nie je možné posúdiť k obojstrannej spokojnosti. Obec sa nebráni
predaja, ale môže konať iba v súlade so zákonom – povedal starosta. Starosta sa opýtal, či sú
otázky. Poslankyňa Bc. Hangyáková navrhla pokračovanie v nájomnom vzťahu. Otázky neboli.
Starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 325/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. neschvaľuje predaj obecnej budovy – čerpacej stanice na splátky po 50.-€ mesačne.
Obec sa nebráni predaja, ale môže konať iba v súlade so zákonom.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
K bodu č. 17 - 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
V tejto súvislosti v snahe zlepšiť sociálne a finančné pomery bývajúcich nájomníkov v budove so
s. č. 192 navrhol starosta OZ schváliť zmenu účelu využitia tejto stavby na rodinný dom, aby
nájomník mohol požiadať o príspevok na bývanie k poberanej pomoci v hmotnej núdzi.
Predmetná stavba je elektrifikovaná, v blízkosti je studňa, kúrenie je zabezpečené tuhým palivom,
sociálne zariadenie je formou suchej toalety.
Materiál bolo poslancom zaslaný, niektorí to neobdŕžali preto starosta náležite podal informáciu.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 326/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje zmenu účelu využitia stavby so s. č. 192 na rodinný dom.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 17 - 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
Na základe informácie zhotoviteľa SMS a. s. sa práce vykonávajú v predstihu. Ukončenie
stavebných prác je naplánované na 11/2022, povedal starosta
Uznesenie OZ č. 327/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
K bodu č. 17 - 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
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 výstavbe mosta.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 17 - 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
Jedná sa o sklad náradia pri dolnej bráne na cintoríne – náklady na jej odstránenie sú podstatne
nižšie ako jej rekonštrukcia, povedal starosta. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli, dal
hlasovať o návrhu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 328/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje odstránenie stavby s. č. 161.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 17 - 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
Súčasný stav značne poznačený eróziou, z toho dôvodu hrozí nebezpečenstvo úrazu pri kosení.
Jeho údržba si vyžaduje značné finančné prostriedky (čistenie rigolu a burinou prerastených
betónových kociek). Je vypracovaná projektová dokumentácia na realizáciu oplotenia, povedal
starosta a navrhol nasledovné varianty riešenia. Poslanec A. Kačo navrhol vyloženie z lomového
kameňa vo vlastnej réžii obce. Ďalšie otázky neboli, dal hlasovať o návrhu poslanca. Návrh

poslanca A. Kača nebol schválený. Následne dal hlasovať o jednotlivých návrhoch. Všetci
poslanci hlasovali za variantu č.4.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
1. variant: tvárnice s povrchovou úpravou štiepaný betón – rozpočet vrátane oplotenia je
107 000€ s DPH – rozpočet z roku 2021,
2. variant: betónové oplotenie s ornamentom z vonkajšej strany vrátane oplotenia, viď
rozpočet z roku 2022,
3. variant: Vyloženie z lomového kameňa vo vlastnej réžii – potrební 2 zamestnanci na cca
7 mesiacov, zabezpečiť lomový kameň a ďalší stavebný materiál
-

4. variant: realizácia sa ponechá na rozhodnutie ďalšieho vedenia obce.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 329/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje variant č. 4. t.j. realizácia riešenia oplotenia cintorína v obci Sirník sa ponechá
na rozhodnutie ďalšieho vedenia obce.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková,Arpád Kačo Jana Volčková, Ján Levkiv,
Mgr. Marcel Zelvay, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 17 - 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
Jedná sa o unimobunku pre sociálne odkázaných, ktorá už neslúži svojmu účelu. Z uvedeného
dôvodu navrhujem predať tento hnuteľný majetok. Je potrebné, aby OZ stanovilo minimálnu cenu
objektu, informoval prítomných starosta.
Starosta sa opýtal, či sú otázky. Poslanci OZ navrhli sumy rôznej veľkosti. Starosta dal hlasovať
o jednotlivých návrhoch.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 330/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
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 – unimobunku za minimálnu cenu 600.-€
formou obchodnej verejnej súťaže.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce

Bod č. 17 - 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
Obec vlastní nadrozmerné zrkadlo, ktoré bolo kedysi zadovážené pre miestnych nadšencov
posilňovania. V súčasnosti je už prebytočné a nepotrebné, keďže obec nemá priestory na
vytvorenie posilňovne, starosta poprosil členov OZ , aby navrhli čo s ním?
Poslanci OZ navrhli predaj a navrhli rôzne sumy ako predajnú cenu. Starosta dal hlasovať
o jednotlivých návrhoch.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 331/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
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 – nadrozmerného zrkadla za minimálnu
cenu 150.- €, formou obchodnej verejnej súťaže.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
Viktor Kalán, starosta obce
Bodu č. 17 - 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
Postavenú pec na pečenie je potrebné zastrešiť a chrániť pred poveternostnými vplyvmi.
Z uvedeného dôvodu je výstavba prístrešku nevyhnutná. Zo strany obce bol vykonaný prieskum
trhu. Rozpočtovaná cena je 7173,40€ s DPH. Najnižšia predložená ponuka je v sume 4047,60€,
Detské ihriská s.r.o Sečovce , informoval prítomných starosta. So spomenutou spoločnosťou
starosta uzatvoril zmluvu o dielo.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 332/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie uzatvorenie zmluvy o dielo na výstavbu prístrešku nad pecou
s uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu ponuku.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bodu č. 17 - 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
Pri tejto príležitosti starosta navrhol uskutočniť nasledovné aktivity:
posedenie s obyvateľmi v KD, ktoré sa už aj v súčasnosti realizujú a pokračovať s touto
aktivitou. V rámci tejto aktivity sa premietajú oslavy 940. výročia, vysvätenie obecnej zástavy

a erbu obce, ako aj ďalšie historické záznamy. V utorok 28. bolo, už v poradí tretie takéto
posedenie.
odhalenie pamätnej tabule venovanej starostom obce Sirník
program pre deti – vozenie na vláčiku,
ekumenická bohoslužba na verejnom priestranstve vedľa multifunkčného ihriska pri tabuli
s náboženskou tematikou
rozhovor so seniormi s videozáznamom
zhotovenie pamätných predmetov pri príležitosti 955. výročia prvej písomnej zmienky
o obci (napr. tričko, banner, pero, šiltovku,...)
súťaž v love rýb
oslavy pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
ocenenie obyvateľov obce a nákup darov pre ocenených (drevené súdky, ako bolo zvykom
doteraz)
tematický zájazd do Maďarskej republiky
návšteva divadla v KE a múzea v TV
Poslanec Mgr. M. Zelvay mal pozmeňujúce návrhy. Za nepodstatné považoval:
1. zhotovenie pamätných predmetov pri príležitosti 955. výročia prvej písomnej zmienky o obci
(napr. tričko, banner, pero, šiltovku,...) ako dôvod uviedol , že to nie je okrúhle výročie.
2. už z uvedeného dôvodu t.j nakoľko to nie je okrúhle výročie prvej písomnej zmienky o obci,
ocenenie obyvateľov obce a nákup darov pre ocenených (drevené súdky, ako bolo zvykom
doteraz) považuje za zbytočné.
3. z návrhu starostu nie je jasné koľko sa minie na jednotlivé aktivity –treba stanoviť cenový strop
- povedal poslanec Zelvay, a žiadal starostu o vysvetlenie nákladovej časti návrhu.
Starosta upresnil náklady na jednotlivé aktivity a následne dal hlasovať o jednotlivých návrhoch
:
posedenie s obyvateľmi v KD, ktoré sa už aj v súčasnosti realizujú a pokračovať s touto
aktivitou. V rámci tejto aktivity sa premietajú: oslavy 940. výročia, vysvätenie obecnej zástavy
a erbu obce, ako aj ďalšie historické záznamy. V utorok 28. bolo, už v poradí tretie takéto
posedenie – povedal starosta.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 333/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje posedenie s obyvateľmi v KD, ktoré sa realizujú v rámci oslavy 955. výročia
prvej písomnej zmienky o obci s nákladom 100.- € na jedno sedenie.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
odhalenie pamätnej tabule venovanej starostom obce Sirník
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 334/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje slávnostné odhalenie pamätnej tabule venovanej starostom obce Sirník
s nákladom 1000,- € .

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
-

program pre deti – vozenie sa na vláčiku,
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 335/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29.
júna 2022
- Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje program pre deti – vozenie sa na vláčiku, ktoré sa realizuje
v rámci oslavy 955. výročia prvej písomnej zmienky o obci, s nákladom 500.- €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr.
Marcel Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce

ekumenická bohoslužba na verejnom priestranstve vedľa multifunkčného ihriska pri
tabuli s náboženskou tematikou
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 336/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje ekumenickú bohoslužbu na verejnom priestranstve vedľa multifunkčného
ihriska pri tabuli s náboženskou tematikou ktoré sa realizuje v rámci oslavy 955. výročia prvej
písomnej zmienky o obci, s nákladom 500.- €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
rozhovor so seniormi s videozáznamom
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 337/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje rozhovor so seniormi s videozáznamom ktoré sa realizuje v rámci oslavy
955. výročia prvej písomnej zmienky o obci, s nákladom 1000.- €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce

zhotovenie pamätných predmetov pri príležitosti 955. výročia prvej písomnej
zmienky o obci (napr. tričko, banner, pero, šiltovku,...)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 338/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. neschvaľuje zhotovenie pamätných predmetov pri príležitosti 955. výročia prvej
písomnej zmienky o obci (napr. tričko, banner, pero, šiltovku,...)
Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo
proti : 0
zdržali sa : Bc. Monika
Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Mgr. Branislav Maďar
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
súťaž v love rýb
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 339/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje súťaž v love rýb ktoré sa realizuje v rámci oslavy 955. výročia prvej
písomnej zmienky o obci, s nákladom 500.- €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Arpád Kačo,
proti : 0
zdržali sa : Mgr. Marcel Zelvay, Mgr. Branislav Maďar
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
oslavy pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 340/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje oslavy pri príležitosti mesiaca úcty k starším s nákladom 3000.- €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
tematický zájazd do Maďarskej republiky
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 341/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. neschvaľuje tematický zájazd do Maďarskej republiky

Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo, Jana Volčková, Ján Levkiv
proti: 0
zdržali sa : Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel Zelvay, Mgr. Branislav Maďar
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
návšteva divadla v Košiciach a múzea v Trebišove
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 342/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje - návšteva divadla v Košiciach, múzea v Trebišove a kaštieľa v Borši po
1 000,- €
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti : 0
zdržali sa : 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 17 - 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
Starosta informoval prítomných o prácach vykonaných od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva nasledovne :
vykonané verejné obstarávanie na pamätné tabule a uzavretá zmluva o dielo v sume
4143,50€
vykonané verejné obstarávanie na tlač monografie a uzavretá zmluva o dielo v sume
17462,50
obec bola úspešná pri žiadaní dotácie z KSK na vydanie monografie – poskytnutá dotácia
činí sumu 2506,--€ Celkové náklady na vydanie monografie (odmena autorov a náklady na tlač
podľa VO = 17462,50€ + odmena autorov v sume 3000€)
vykonané verejné obstarávanie na hrobové miesta a uzavretá zmluva o dielo v sume
10399,84€
vykonané verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia – už zrealizované
v sume 2822,40€
pripravované verejné obstarávanie na prístrešok nad pecou
nová registrácia malej obecnej kompostárne do 100t
certifikát od spoločnosti Natur-pack za 30 215 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje
53,57kg na jedného obyvateľa, celková vytriedenosť komunálnych odpadov v našej obci za rok
2021 je 72,48%.
Riadiaci orgán vykonal kontrolu na mieste v rámci projektu Zvýšenie zamestnanosti
a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním Miestnej občianskej poriadkovej
služby v obci Sirník bez ujmy pre obec.
V rámci projektu Mládežnícky fitness areál v obci Sirník bola obci od Pôdohospodárskej
platobnej agentúry poskytnutá dotácia na Stavebný objekt spevnené plochy. Obec čaká za
výsledkom kontroly verejného obstarávania, ktoré podľa riadiaceho orgánu potrvá 32-36 týždňov
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP. Dotácia bola priznaná v predbežnej výške 27371,21€.

Náklady podľa uskutočneného VO a následne uzatvorenej zmluvy o dielo v roku 2019 činí sumu
32540,60€
obec vykonala prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na vyhotovenie
projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie k plánovanej výstavbe nájomných
bytov. Predpokladaná hodnota zákazky bola prieskumom trhu podľa predložených relevantných
ponúk stanovená na sumu 72900,--€ bez DPH na projektovú dokumentáciu pre päť bytových
domov po 16 bj.
obec začala s prácami na rekonštrukcii interiéru bývalého Gréckokatolíckeho kostola vo
vlastníctve obce vo vlastnej réžii.
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. v likvidácii – pojednávanie
v konkurznom konaní bolo opätovne odročené na 06.09.2022 o 10:15 hod. Ak nedôjde
k opätovnému odročeniu pojednávania, mal by byť ustanovený správca KP.
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. (ďalej len Združenie) podalo podnet na vydanie
protestu prokurátora na postup obce pri vyrubení úroku z omeškania plynúceho z neodvedeného
poplatku za uloženie odpadu. Protest prokurátora obec postúpila Finančnému riaditeľstvu SR ako
odvolaciemu orgánu v daňovom konaní, ktoré obci zaslalo 20.06.2022 priložené stanovisko.
- výrub dreva pre sociálne slabšie domácnosti, a ako palivo pre obecnú pec, z hlavových vŕb
v inundačnom území rieky Ondava na pozemkoch vo vlastníctve obce
- triedenie cintorínskeho odpadu, kahance, sklo, plast
- monitorovanie čiernych skládok odpadu a ich likvidácia
- výrub okrasných a ovocných drevín na požiadanie obyvateľov, odvoz a spracovanie konárov
štiepkovaním
- oprava - výmena odtoku odpadovej vody v MŠ
- zvesenie vianočných ozdôb z ulíc obce – poďakovanie patrí p. E. Petrovej, M. Sevkovej, JUDr.
F. Galuškovi za vyzdobenie strediska obce vianočnými a veľkonočnými motívmi
- rozvoz letákov na propagáciu zberu kuchynského oleja a tukov a separovaného zberu,
pripevnenie zbernej nádoby na zber kuchynského oleja a tukov pri MF ihrisku
- orezanie vegetácie (šáš, rákosie) okolo okrasného jazierka na ulici Ondavskej
- údržba miestnych komunikácií, odhrnutie snehu, posyp
- prevzatie listinných hromadných akcií VVS a.s. KE
- zabezpečenie dvoch m3 posypovej soli, 4t posypového materiálu na zimnú údržbu a uskladnenie
- osadenie informačnej tabule pohrebiska na fasádu cintorína
- vyvesenie boxovacích vriec
- predpríprava na údržbu verejnej zelene - zrovnanie terénu, pozbieranie konárov, kameniva
- zber a vývoz objemného a stavebného odpadu od obydlia MRK
- vyhlásili sme zbierku pre utečencov z vojnou postihnutej Ukrajiny. Vďaka patri obyvateľom
obce za súdržnosť, zaslanie finančného príspevku na pomoc Ukrajine na transparentný účet
ZMOS -u
- riešenie vysokých platieb za el. energie, znížením MRK - výmena ističov – za nižšie amperické
hodnoty, uzatvorenie novej odberateľskej zmluvy na odber zemného plynu z navýšenej ceny 119
€ / MWhod na 63€ /MWhod s viazanosťou na 36 mesiacov so spoločnosťou innogy Slovensko
s.r.o .
- verejné obstaranie (VO ) na projekty: Cyklotrasa, externý manažment MOPS, vydanie
publikácie Dejiny obce Sirník, pamätnej tabule starostov a tabule na objekty KD, RS, MŠ, na
výstavbu hrobových miest na cintoríne, VO na výber projektanta na nájomné byty
- realizácia elektrickej prípojky pre D. Haníkovú a rodinu na základe uznesení OZ , prepis odberu
el. energie pre M. Rostáša ml.
- účasť na pracovnom stretnutí členov MAS 8.-9. marca 2022
- podpísanie Zmluvy na realizáciu projektu Mládežnícky fitness areál: SO 1 – Spevnené plochy,
čakáme na kontrolu VO - 32-36 týždňov od účinnosti Zmluvy 04/2022 zo strany RO, po
pozitívnom výsledku sa začne s realizáciou

- podanie žiadosti rámci IROP na PPA vo veci projektu Cyklotrasa... v obci Sirník - oprava
osvetľovacieho telesa VO medzi RD Lasek – Bodák na Remeselníckej ulici, následná výmena
na LED (okrem 2 ks)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 343/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
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.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
K bodu č. 18: Aktuálny finančný stav v samospráve
V dôsledku politických rozhodnutí je situácia v samospráve kritická. Týka sa to najmä
likvidačných cien elektrickej energie a zemného plynu aj v našej obci, povedal starosta .
Konkrétny príklad: Za verejné osvetlenie v roku 2021 celoročne obec zaplatila cca 4000€.
V súčasnosti štvrťročná platba predstavuje sumu 4000.-€, čo znamená 400% nárast ceny. Cena
plynu sa navýšila o 300% v prípade našej obce. Podielové dane boli rozhodnutím ministra financií
pre samosprávy znížené o 600 000 000.-€. Ďalšou finančnou komplikáciou je vysoká miera
inflácie a nárast cien stavebných materiálov, pohonných látok, potravín pre ŠJ atď. – ilustroval
situáciu starosta obce.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 344/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie aktuálny finančný stav v samospráve
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
K bodu č. 19 Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva Obce Sirník na nové
volebné obdobie r. 2022 – 2026
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h príloha
č. 19)
Bolo prijate nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 345/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. určuje počet poslancov Obce Sirník v novom volebnom období r. 2022 – 2026 na 7.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti 0
zdržali sa 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, v tejto súvislosti je potrebné určiť počet
volebných obvodov pre voľby do obecného zastupiteľstva – povedal starosta. príloha č. 19)
Bolo prijate nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 346/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje volebné
obvody pre voľby do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026, a to: 1 volebný
obvod (pri počte menej ako 12 poslancov).
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti
zdržali sa
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
K bodu č. 20 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Sirník na nové
volebné obdobie r.2022 – 2026 príloha č. 20)
Bolo prijate nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 347/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. určuje rozsah výkonu funkcie starostu Obce Sirník v novom volebnom období
r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti
zdržali sa
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 21 Menovanie zástupcu starostu
Doterajší zástupca starostu Mgr. Branislav Maďar sa k 05.05.2022 vzdal funkcie. Starosta sa
poďakoval Mgr. Branislavovi Maďarovi za vykonanú prácu, poprial mu veľa zdravia a Božského
požehnania na ďalšej ceste životom a odovzdal mu vecný dar.
V súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
od 1.7.2022 menoval za zástupcu starostu poslanca OZ Arpáda Kača, ktorému odovzdal menovací
dekrét. príloha č. 21)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 348/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie menovanie zástupcu starostu.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce

22. Rozprava
1 .Dnes sme obdŕžali protest prokurátora. Kópia listu je Vám k dispozícií na stole - povedal
starosta a celú záležitosť okolo veci vysvetlil prítomným. príloha č. 22)
V danej veci navrhol OZ, aby protest prokurátora sp. zn. č. Kd 48/22/8800-12 z 11.04.2022 proti
rozhodnutiu obce Sirník č.1/16/2020, zo dňa 09.06.2020, bralo na vedomie
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 349/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie protest prokurátora sp. ZN. č. Kd 48/22/8800-12 z 11.04.2022 proti
rozhodnutiu obce Sirník č.1/16/2020, zo dňa 09.06.2020.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
2. Starosta ďalej informoval prítomných o účasti na medzinárodnej súťaži vo varení z diviny rýb
a iných jedál. Kolektív v zložení Gabriel Petro st., Eva Petrová , Arpád Kačo , Mária Švandová
Alžbeta Kalánová a on vítali obyvateľov obce a hostí na uvedenom podujatí. Menu bolo
nasledovne : perkelt zo srnčieho mäsa s haluškami – nokedle, pečená domáca klobása, lacipečeň.
Okrem plakety za účasť družstvo obce na prekvapenie získal III. cenu v kategórií „ az év célzó
víze „ teda v kategórií domácej pálenky. Starosta poďakoval za účasť obyvateľom a kolektívu za
predvedenú prácu a reprezentáciu obce.
Uznesenie OZ č. 350/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
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 ohľadom účasti na medzinárodnej súťaži vo
varení jedál z diviny, rýb a iných jedál.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
3. Starosta si vypýtal názor a postoj poslancov k dovolenke - mám ešte 18,5dní dovolenky z r.
2021 , ktorú som z dôvodu PN nemohol vyčerpať a 30 dní za r. 2022 - povedal starosta. Poslanci
navrhli starostovi dôslednejšie čerpanie dovolenky, na čo on prisľúbil že sa posnaží vyčerpať čo
najviac dní dovolenky. Po rozprave na tému , starosta dal hlasovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 351/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje starostovi obce preplatenie 18,5dní dovolenky z r. 2021
Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Ján Levkiv, Mgr. Marcel
Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Branislav Maďar
proti 0
zdržali sa 0
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
4. Starosta obce informoval poslancov , že dňa 13.03.2022 ako starosta obce išiel monitorovať
zjazdnosť poľnej cesty medzi čerpaciu stanicou na Kamennej Moľve a Obcou Brehov, kde bol

napadnutý občanom našej obce A. Bodákom. Poďakoval sa všetkým, ktorý sa o jeho zdravotný
stav telefonický informovali alebo ho osobne navštívili.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 352/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
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 ohľadom jeho fyzického napadnutia.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
5. O slovo požiadal poslanec Ján Levkiv ,ktorý si všimol prasknuté tehly na novo vybudovanej
peci ako aj praskliny na chodníku na ulici Hlavnej. Navrhol starostovi obce uvedené nedostatky
reklamovať.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 353/VI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 29. júna
2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie prednesený diskusný príspevok.
V Sirníku dňa 29.06.2022
Viktor Kalán, starosta obce
Bod č. 23 – Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijaté priebežne.
Bod č. 24 – Záver
Starosta sa poďakoval prítomným za účasť na XII. zasadnutí OZ a o 21.00 hod. zasadnutie
ukončil.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Branislav Maďar
Arpád Kačo
Zapisovateľka: zápisnice Klára Krajníková
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