
Zápisnica  

z  XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník, zo  dňa 05.10.2022 

 

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, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád 

Kačo, a Mgr.Valéria Nagyová. Neprítomní poslanci:  Ján Levkiv  (príloha č. 2)  

 

Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

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

z 05. decembra 2018, určil  za  overovateľov zápisnice:   keďže  pôvodne navrhovaný  Ján Levkiv 

nebol   prítomný  Mgr. Valériu  Nagyovú , Janu  Volčkovú;  

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

Sirník z 05. decembra 2018, určil za zapisovateľa zápisnice  Kláru Krajníkovú.  

 

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. 

Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie,  určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 354/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  

z. n. p. volí návrhovú komisiu v zložení, predseda Mgr. Marcel Zelvay, členovia: Mgr. Branislav 

Maďar, Arpád Kačo   

 

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

Zelvay, Arpád Kačo , Mgr. Valéria Nagyová , Jana Volčková , proti : 0   zdržali sa: 0   
 

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 3 -  Schválenie programu zasadnutia  

Starosta do pozornosti venoval prítomným, že program zasadnutia OZ bol zverejnený spôsobom v 

mieste obvyklým.  Starosta obce   poprosil    prítomných členov  OZ  o rozšírenie  programu 

zasadnutia, ktoré získal  dňa 04.10.2022, teda tesne  pred  zasadnutím OZ , a prerokovať   vec   

v bode č.13    v nasledovnom  rozsahu :   

 

Bod č. 13 -  Prerokovanie  investičného zámeru  

 

Včera 4.10.2022,  Ing. F. Lopatník   ma telefonicky  informoval , že   na základe    kladného 

stanoviska  obce   bol vydaný súhlas  na  napojenie sa do el.  distribučnej  sústavy.  ( zaplatený  

poplatok  vo výške 100 tisíc €.  )  Zámer    týmto    začína  naberať reálne kontúry.  Na základe tejto 

informácie predkladám  OZ  nasledovné informácie.  (príloha č. 3 )  

Spoločnosť SK27 s.r.o. so sídlom Študentská 5, 040 01 Košice; IČO: 46723099 (ďalej len 

„SK27“)  dňa 05.09.2022   podala žiadosť obci Sírnik. Predložila  zámer vybudovať zdroj 



elektrickej energie, ktorý využíva solárnu energiu o celkovom inštalovanom výkone  1 500 

kW.  Obec  listom z.n. 1134/22  podala   nasledovnú odpoveď :   

 

Spoločnosť SK27 s.r.o. so sídlom Študentská 5, 040 01 Košice; IČO: 46723099 (ďalej len 

„SK27“) predstavila zástupcom obce Sírnik zámer vybudovať zdroj elektrickej energie, ktorý 

využíva solárnu energiu o celkovom inštalovanom výkone  1 500 kW v rozsahu a na území 

popísanom nižšie: 

 

Identifikačné údaje žiadateľa o vydanie stanoviska: SK27 s.r.o., Študentská 

5, 040 01 Košice, IČO: 

46723099 

Druh energetického zariadenia z hľadiska výroby  

elektriny a použitého paliva (napr. KVET, OZE a pod.): 

Obnoviteľný zdroj 

energie - slnečná 

energia 

Dátum uvedenia do prevádzky: Predpokladaný dátum 

uvedenia do prevádzky 

je júl 2023 

Druh paliva: Slnečná energia 

Inštalovaný výkon: Schválená MRK = 1 

500 kW 

Výstupný produkt, predpokladané ročné  

množstvo dodanej energie (elektrina aj teplo),  

využitie druhotného výstupného produktu – ďalšie 

 spracovanie a využitie alebo odpad: 

Elektrická energia 

o predpokladanom 

celkovom objeme 1 650 

000 kWh 

Dodávka elektriny do sústavy alebo  

portfólio odberateľov: 

Celá výroba do 

distribučnej sústavy 

s výnimkou vlastnej 

spotreby zdroja 

Údaje o umiestnení energetického zariadenia na 

vymedzenom území SR: 

Miesto stavby: Obec 

Sírnik, č. parc.: 412 

a okolité parcely, 

kataster.: Sírnik; Okres 

Trebišov 

Predpokladané ročné prevádzkové náklady Predpokladané ročné 

prevádzkové náklady 

25 000 €/rok 

Celkové investičné náklady projektu Celkové predpokladané 

investičné náklady 

projektu 1 600 000 € 

 

 

SK27 zároveň požiadala obec Sirník, pre účely vydania osvedčenia na výstavbu 

energetického zariadenia podľa § 12 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 

o stanovisko obce Sírnik vo veci vyjadrenia súladu tohto investičného zámeru s územným 

plánom obce.  

 

 

V tejto veci na základe žiadosti SK27 vydávame nasledovné stanovisko: 

Obec Sirník, konajúca starostom obce, nemá vypracovaný územný plán obce, keďže v súlade 

s § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) obce do 2000 obyvateľov nemajú povinnosť mať vypracovaný územný plán obce. 



 

Obec Sirník, konajúca starostom obce, súhlasí s investičným zámerom vybudovania 

zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v podobe využívania 

solárnej energie na vyššie popísanom území o celkovom inštalovanom výkone 1500 kW. Toto 

stanovisko je platné a účinné do 31. 08. 2023. 

 

            Viktor Kalán 

     starosta obce 

Starosta predložil  nasledovný  návrh na uznesenie.   

Návrh uznesenia k bodu č. 13 

Uznesenie OZ č. xxxx/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. 

októbra 2022 

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

zriadení v  z. n. p. schvaľuje  investičný zámer  vybudovania zariadenia na výrobu elektrickej 

energie z obnoviteľných zdrojov v podobe využívania solárnej energie na vyššie popísanom 

území o celkovom inštalovanom výkone 1500 kW  a to  pre Spoločnosť SK27 s.r.o. so sídlom 

Študentská 5, 040 01 Košice; IČO: 46723099 .  Toto stanovisko je platné a účinné do 31. 08. 

2023. 

 

Výsledok hlasovania: za :   proti:      zdržali sa:    
  

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 
 

Bod č. 13 -  Rekonštrukcia  mostíka  cez rigol  na ulici Ondavskej  

Pri obhliadke   verejného priestranstva  na  Ondavskej ulici  som zistil, že   drevené časti mostíka 

cez rigol,  napriek   všestrannej starostlivosti   neodolali   poveternostným vplyvom,   rozpadávajú  

a sú   životu nebezpečné.  Navrhujem  rekonštrukciu  mostíka  vo vlastnej réžií, kde  drevené časti  

budú nahradené    kovom   tvaru  JAKL.     Podľa prieskumu trhu   oprava  by  stala  cca 1500.- €      

 

Návrh uznesenia k bodu č. 13 

Uznesenie OZ č. xxxx/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. 

októbra 2022 

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

z. n. p.    schvaľuje  rekonštrukciu  mostíka na  Ondavskej ulici  vo vlastnej réžií, kde  drevené časti  

budú nahradené    kovom   tvaru  JAKL, v náklade  max. 1500.- €       

 

 

Výsledok hlasovania: za :  proti:      zdržali sa:    
  

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

Pred hlasovaním  sa k veci vyjadrili :   

- Mgr. M.  Zelvay  -  bol toho názoru, že  starosta  nepredložil  materiál na rokovanie  OZ  

v dostatočnom  časovom predstihu,  minimálne 5 dní  pred zasadnutím zasadnutia OZ.  Predložené 

informácie  podľa  jeho názoru  nie sú dostačujúce. Z uvedeného dôvodu  navrhuje  neschváliť 

rozšírenie  programu zasadnutia   OZ  o navrhované  body.   

-  Mgr. B. Maďar,  dodal, že informácie  poskytnuté  starostom obce  nie sú pre jeho osobu 

dostatočné, aby   sa k zámeru  vedel  vyjadriť.    Súhlasil s názorom predrečníka.  



- A. Kačo, navrhol   prerokovať  a  schváliť  predložený  zámer . Vyjadril  názor, že  samotná obec  

nevkladá  žiadne finančné prostriedky  do zámeru a aspoň sa  usporiada  bývalý areál  PD.    

Iné pripomienky  neboli .  

Starosta  dal hlasovať o rozšírení  navrhovaného programu.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 355/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

K bodu č. 3 – Schválenie programu zasadnutia 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  

z. n. p.  neschvaľuje  rozšírenie programu  XXIII. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva   v Sirníku 

podľa návrhu starostu obce.  

 

Výsledok hlasovania: za: Mgr. Valéria Nagyová, Arpád Kačo, proti: Bc. Monika Hangyáková,  

Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay, Jana Volčková  zdržali sa : 0 

 
  

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Starosta dal hlasovať  o pôvodne navrhnutom programe.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 355A/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. 

októbra 2022 

K bodu č. 3 – Schválenie programu zasadnutia 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  

z. n. p.  schvaľuje  program   XXIII. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva   v Sirníku   

 

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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková     proti: 0   zdržali sa: 0   
  

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 4 -  Vyhodnotenie plnenia uznesení z XXII. zasadnutia OZ  

Vyhodnotenie  uznesení  bol poslancom zaslaný. (príloha č. 4 )  Starosta  sa spýtal či sú  dotazy  

k vyhodnoteniu.  Otázky  neboli. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 356/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.   berie na  vedomie   vyhodnotenie plnenia uznesení z XXII. zasadnutia OZ  

 

 

Bod č. 5 - Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku, časti nákladov pri 

nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku a príspevok na cestovné v paušálnej sume 

Obec  na podporu   návštevnosti  ZŠ a MŠ sa aj takýmto spôsobom snaží   zvýšiť   počet detí  v uvedených 

školských zariadeniach. Musím povedať, že  napriek všetkej snahe zamestnancov škôl sa  nájdu   rodičia, 

ktorí svoje deti  umiestnia v školských zariadeniach mimo obce. Takéto správanie sa   je  nezodpovedné 

a obec to veľmi pociťuje na podielových daniach.  Aj z  uvedeného     dôvodu  predkladám daný návrh, 

povedal starosta.  Dal hlasovať.   

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  



 Uznesenie OZ č. 357/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. 

októbra 2022 

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

z. n. p.  schvaľuje   preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku, časti nákladov pri 

nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku a príspevok na cestovné v paušálnej sume nasledovne : 

(príloha č. 5,6,7 )   
 

  

 

Stravné:  

 

Por. č.  Meno a priezvisko žiadateľa  Suma € 
1 Agáta Gabalcová 184,37 

2 Agáta Gabalcová 175,02 

3 Martina Pochaničová 167,86 

4 Michaela Puciová 187,35 

5 Michaela Puciová 176,16 

6 Slavomír Varga 180,36 

7 Jozef Lajoš 113,94 

8 Jana Tomková 198,36 

9 Jana Tomková 145,61 

10 Bc. Martina Maďarová 165,53 

11 Bc. Martina Maďarová 166,74 

12 Erika Rostášová 154,94 

13 Slavomír Leco 152,55 

14 Regina Péterová 26,77 

15 Dominika Lorenčíková 61,20 

16 Monika Sevková 166,44 

17 Iveta Tobiášová 168,04 

18 Miriama Kovácsová 190,85 

19 Miriama Kovácsová 226,57 

20 Viktória Hajduová 206,39 

21 Viktória Hajduová 161,25 

22 Gabriela Kačová 72,57 

23 Martin Lasek 29,91 

24 Martin Lasek 153,56 

25 Snižiková  96,78 

  Spolu 3729,12 
 

 

Časti nákladov pri nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku vo výške 100.-€  :  
 

Menný zoznam  detí, ktorý  nastúpili do MŠ – Sirník v školskom roku 2022/2023 

 

P.č.: Meno a priezvisko dieťaťa: Dátum 

narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 



 

1. 
 

Eliška Egyedová 

 

Xx xx xxxx 

 

Hlavná 104/42, 076 03  Sirník 

 

2. 

 

Evelyn Kanócová 

 

Xx xx xxxx 

 

Hlavná 160/85, 076 05  Brehov 

 

3 

 

Jozef  Puci  

 

Xx xx xxxx 

 

SNP 298/123,076 03 Hraň  

 

 

Menný zoznam  detí, ktorý  nastúpili do ZŠ – Sirník v školskom roku 2022/2023 

 

P.č.: Meno a priezvisko dieťaťa: Dátum 

narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

 

1. 
 

Nikolas  Skoromaslej  

 

xx.xx. xxxx 

 

Hlavná  5, 076 03  Sirník 

 

2. 

 

Jakub Ilkovič  

 

xx.xx. xxxx 

 

Oborín 104 , 076 75 Oborín  

 
 

 

Cestovné:  

 

Por. č.  Meno, priezvisko a adresa Meno a priezvisko 

dieťaťa/žiaka 

Suma 

1. Gabriela Kanócová, Hlavná 160,  

Brehov 

Evelyn Kanócová 200,00€ 

2. 

 

Miriama Kovácsová, SNP 257/82, 

 Hraň 

Tobias Kovács, 

Sebastián Kovács 
200,00€ 

3. Martina Pochaničová, SNP 286/111, 

Hraň 

Nela Pochaničová 200,00€ 

4. Michaela Puciová, SNP 298/123, Hraň Jozef Puci, 

Tadeáš Puci 
200,00€ 

5. Jana Tomková, SNP 4, Hraň Sofia Tomková, 

Tobias Tomko 
200,00€ 

6. Slavomír Varga, SNP 146/20, Hraň Sára Vargová 200,00€ 

7. Lucia Miterová, Oborín 166 Sára Tamóková 200,00€ 

8. Ing. Ivana Kováčová, Oborín 104 Jakub Ilkovič, 

Natália Ilkovičová 
200,00€ 

Výdavky na cestovné spolu 1600,00€ 
 

 

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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová , Jana Volčková    proti: 0   zdržali sa: 0   
  

    

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 6 - Prerokovanie  Všeobecne  záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

VZN  - miestne dane a poplatky za TKO (príloha č. 8 ) 



Podielové dane boli obci Sirník, tak ako aj ostatným samosprávam, ministrom financií citeľne 

okresaný, keďže obci Sirník začalo Ministerstvo financií SR posielať podielové dane v zníženej 

sume o viac než 50% oproti minulým rokom. 

- daň za záhrady – okolité obce majú rôzne sadzby dane z nehnuteľností za záhrady: Hraň 

0,30%, Zemplínske Jastrabie 0,25%, Novosad 0,25%, Brehov 0,50%, Oborín 0,60%.  

Navrhujem schváliť sadzbu dane z nehnuteľností na záhrady pre obec Sirník na 

0,33%. 
 

- daň za psa: Obec Novosad má sadzbu 4€ za psa a za každého ďalšieho 6€, obec Brehov 6€, 

obec Hraň 4€, obec Oborín 5€ -  – navrhujem zvýšiť sadzbu na 5€ za psa na kalendárny rok. 

Navrhujem prispôsobiť sadzbu dane za psa podľa okolitých obcí, a teda zvýšiť daň za 

psa na sumu 5€/rok. 
 

- daň za užívanie verejného priestranstva: Občania, no najmä podnikateľské subjekty, v našej 

obci neplatia daň z užívania verejného priestranstva. Obec však má nemalé náklady spojené 

s ich údržbou, ktoré navyše za posledné obdobie značne stúpli z dôvodu zvýšenia cien 

pohonných hmôt a ďalších vstupov. Pôvodný návrh bol upravený na základe niekoľkých 

ústnych pripomienok.  

Z uvedených dôvodov navrhujem schváliť daň za užívanie verejného priestranstva 

v sadzbe 0,30€/m2/deň užívania. 
 

- poplatok za TKO osoba/rok: Obec Novosad má sadzbu 10€ , obec Brehov 12€, obec Hraň 

bez množstvového zberu 10€, obec Oborín 12€ 

Náklady obce Sirník na vývoz TKO za rok 2021 – 2141€, nevytriedená zložka za rok 2021 

činila 45,2 t. Poplatok za uloženie odpadu pri vytriedenosti nad 60% sa na rok 2021 zvýšil 

o 3€/t odpadu. Pri súčasnom počte 538 obyvateľov obce činia náklady na obyvateľa sumu 

3,98€  

Navrhujem zvýšiť poplatok za TKO na sumu 4,00€/osobu a rok. 
 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 358/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.  schvaľuje   Všeobecne  záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková     proti: 0   zdržali sa: 0   
  

    

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 7 - Vyhlásenie   voľby   na pozíciu hlavného kontrolóra  obce Sirník  – predkladá starosta obce  

Podľa zákona  NR SR č. č. 369/1990 Zb., Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom 

podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, 

aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.  

Uvedené je  dôvodom  na vyhlásenie  voľby HK , povedal starosta.    K uvedenému bodu  neboli 

pripomienky, starosta  dal hlasovať.     ( príloha č. 9 ) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 359/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.  schvaľuje  vyhlásenie   voľby   na pozíciu hlavného kontrolóra  obce Sirník   podľa predloženého 

návrhu   (príloha č. 1)  



 

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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková     proti: 0   zdržali sa: 0   
  
    

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 8 -  Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2022 – predkladajú referentka obce a 

starosta obce  

Materiál  bol poslancom  doručený.  ( príloha č.10  ) Otázky neboli,  starosta  dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 360/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.   berie na vedomie    rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2022 bez pripomienok. 

 

 
Bod č. 9 - Rozpočtové opatrenie č. 2 - predkladajú starosta obce a referentka obce  

Materiál  bol poslancom  doručený.  ( príloha č.11  ) Otázky neboli,  starosta  dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 361/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.   schvaľuje     rozpočtové opatrenie č. 2 

 

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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková     proti: 0   zdržali sa: 0   
  

  

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 
 

Bod č. 10 - Prerokovanie  vianočného prekvapenia pre občanov,  mikulášske oslavy  
- je zvykom  v našej obci, že   pripravíme  do domácnosti  vianočné prekvapenie napr. za   dobré  

výsledky v separovanom zbere, za udržiavanie  verejných priestranstiev pred svojimi domami.  Aj v 

tomto roku  navrhujem  zakúpenie užitočných predmetov napr. vedro,  kalendár, med, turistická 

a cyklistická mapa Zemplínske vrchy a sprievodca obcami regiónu, atď. v hodnote  10 -15 

€/domácnosť – povedal starosta.   Materiál  bol poslancom  doručený. Otázky neboli,  starosta  dal 

hlasovať.  

 
- mikulášske oslavy navrhujem  uskutočniť  v dvoch  rovinách  (veríme,  že  nebude  COVID -19), v ZŠ 

a MŠ a v kultúrnom dome. Okrem rodičov detí pozveme aj ich dedkov a babky.  Pedagógovia  pripravia s 

deťmi krátky program  a  „ozajstný Mikuláš“ im odovzdá darčeky.  Darčeky  navrhujem v hodnote 4 - 8 €  

na dieťa., povedal starosta.  Materiál  bol poslancom  doručený. 

Bc. Monika Hangyáková navrhla, aby sa balíčky zabezpečili od miestnych podnikateľov. Starosta  

dal hlasovať.  

  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 362/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.   schvaľuje  vianočné prekvapenie pre občanov hodnote  10 - 15 €/domácnosť.  

 



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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková     proti: 0   zdržali sa: 0   
  

  

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 
 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 363/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.   schvaľuje  mikulášske darčeky v hodnote 4 - 8 €  na dieťa.    

 

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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková     proti: 0   zdržali sa: 0   
  

  
V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 
Bod č. 11 - Informácie riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský rok 2022/2023 – Mgr. 

V. Hajduová - riaditeľka ZŠ a Mgr. A. Bindasová - riaditeľka MŠ  

Materiál  bol poslancom  doručený. Otázky neboli.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 364/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.    berie na vedomie  informácie riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský 

rok 2022/2023 – Mgr. V. Hajduová - riaditeľka ZŠ a Mgr. A. Bindasová - riaditeľka MŠ (príloha č. 

12,13 )   
 
Bod č. 12 - Informácia  starostu o realizovaných prácach od posledného zasadnutia OZ  

- bol utesnený výpust  z okrasného jazierka  na  Ondavskej ulici, aby sa zabránilo úniku vody 

- ryby  v jazerách  boli v týždenných intervaloch prikrmované a sledoval sa  stav   množenia rias 

- boli zabezpečené  3 m3 tvrdého  dreva  na  topenie v peci pri vodozádržnom systéme 

- verejné priestranstvá obce boli pravidelne udržiavané a kosené,  odstraňovala sa  burina  z kvetov 

a   bolo zabezpečené ich polievanie 

- na žiadosť obyvateľov obce bolo  zabezpečené  mulčovanie, kosenie a odvoz BRO,  stavebného, 

objemného  a elektro odpadu,  

- pred  RD  V. Volčka,   M. Sinaiovej,  A. Parajoša, M. Maďara,  V. Kača a T. Demeho  bolo  

upravené   verejné priestranstvo  farebnými   kameňmi  

- odpad z miestneho cintorína bol pravidelne vyvážaný a separovaný, boli odstránené vyschnuté 

okrasné dreviny 

- boli zafarbené  drevené častí lavíc   v parkoch,   vyčistili sa rigoly  a udržiavala sa  v čistote   zeleň  

na  Hlavnej ulici  

-   bola vykonaná rekonštrukcia muriva  v bývalom gréckokatolíckom kostole a následne tam  boli  

sústredené    predmety,  ktoré používali  naši predkovia    

-  za komunitnou  budovou boli upravené zvody dažďovej vody tak, aby voda nezalievala pivnicu  

susedom  

- rodine Lorenčíkových  boli poskytnuté betónové žľaby  na   odvedenie dažďovej vody na 

verejnom priestranstve 

- boli pripevnené  uvoľnené  betónové klobúčiky okolo fontány  a následne boli vyšpárované  

- rozdali sa  domácnostiam vrecia  na  separovaný zber, ktoré  im môžu poslúžiť aj  na   zber 

zálohovaných PET fliaš označených písmenom „Z“ 



- vyviezol sa kompost z  kompostoviska  pri  zbernom dvore  a následne bolo obnovené  jeho  

ohradenie  

- zakúpil sa   nerezový stôl, ktorý bol ukotvený pred  pecou pri altánku medzi jazierkami a nádoby 

na pečenie 

- pracovníci obce   poskytli súčinnosť pri spracovaní  monografie obce a spoločného spevníka GK 

cirkvi a Ref. kresťanského zboru   s ich   zhotoviteľmi 

-  Svedkom Jehovovým bolo poskytnutých 6 ks  betónových  žľabov na odvedenie    dažďovej vody  

a okrasný kameň  v množstve 2,3 t. na úpravu verejného priestranstva 

- F. Kvočkovi  bola poskytnutá  železná rúra  na odvedenie  dažďovej vody z verejného 

priestranstva pred rodinným domom do   rigola  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 365/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p. berie na vedomie    informáciu  starostu o realizovaných prácach od posledného zasadnutia 

OZ bez pripomienok 

 
Bod č. 13 - Rozprava  

Hlavný  kontrolór  (HK)  obce Ing. František Feďák, končí svoje  funkčné obdobie. Za  celé  

funkčné obdobie mu  nebola  schválená odmena.   Podľa zákona NR SR č 369/1990 ZB.  v znení  

neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú 

odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. 

Na základe  vyššie uvedených skutočnosti  navrhujem  HK  z príležitosti  ukončenia funkčného 

obdobia  odmenu  vo výške  550,00€ (výpočet: HM 156,00€/mesiac x 12 = 1832,00€, z toho 30% = 

549,60€, zaokrúhlene na 550,00€), povedal starosta.  Otázky neboli,  starosta  dal hlasovať. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 366/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.    schvaľuje   hlavnému kontrolórovi obce Ing.  Františkovi Feďákovi    pri príležitosti  

ukončenia funkčného obdobia  odmenu vo výške  550,00€  

 

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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková     proti: 0   zdržali sa: 0   
  

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 

Kronikárka  obce  Mgr. V. Nagyová  predložila  obci  na schválenie zápis   textu   do obecnej 

kroniky za roky 2019 a 2020, povedal starosta.  Materiál  bol poslancom  doručený. Otázky neboli.  

Starosta dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 367/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.    schvaľuje   predložený zápis do kroniky za roky 2019 a 2020 a  odmenu  kronikárke   

za   prípravu  kroniky za roky 2019 a 2020  vo výške spolu  2000.- €  

 

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

Zelvay, Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková     proti: 0   zdržali sa: 0   
  

V Sirníku dňa 05.10.2022 

         Viktor Kalán, starosta obce 
 



V súlade s koncepciou  bývania  Obce Sirník  predkladám OZ  návrh na spracovanie dokumentácie 

pre územné rozhodnutie nasledovne :  - povedal starosta. Materiál  bol poslancom  doručený. 

Otázky neboli.  Starosta dal hlasovať.  

  

Obsah a rozsah DÚR:  ( Dokumentácia pre územné rozhodnutie ) 

A.  Sprievodná správa  

B.  Súhrnná technická správa. 

C.  Výkresy (Výkres širších vzťahov, situačný výkres súčasného stavu územia,  koordinačný 

výkres spravidla v mierke 1:500, dokumentácia stavebných objektov pôdorysy, rezy, 

pohľady)  

D.  Výkaz výmer ( plošných ukazovateľov pre každý stavebný objekt a pre každú profesiu v 

danom stavebnom objekte. Vyjadrenie v merných jednotkách (dĺžky, plochy, kubatúry, 

množstvá) 

 

Zastavovací plán rieši umiestnenie  5 bytových  domov 16 b. j. , preto v projekte pre územné 

rozhodnutie budú riešené ako samostatné celky.  Bytové domy budú značené v abecednom 

poradí A, B, C, D, E 

 

SO 01 A Bytový dom A - 16 b. j. 

SO 02 A Vodovodná prípojka A 

SO 04 A Kanalizačná prípojka  

SO 05 A Žumpa   

SO 06 A NN prípojka  

SO 07 A Odberné zariadenie  

SO 08 A Komunikácie, parkoviská + spevnené plochy 

SO 09 A Sadové úpravy  

 

SO 01 B Bytový dom B - 16 b. j. 

SO 02 B Vodovodná prípojka A 

SO 04 B Kanalizačná prípojka  

SO 05 B Žumpa   

SO 06 B NN prípojka  

SO 07 B Odberné zariadenie  

SO 08 B Komunikácie, parkoviská + spevnené plochy 

SO 09 B Sadové úpravy  

 

SO 01 C Bytový dom C - 16 b. j. 

SO 02 C Vodovodná prípojka A 

SO 04 C Kanalizačná prípojka  

SO 05 C Žumpa   

SO 06 C NN prípojka  

SO 07 C Odberné zariadenie  

SO 08 C Komunikácie, parkoviská + spevnené plochy 

SO 09 C Sadové úpravy  

 

SO 01 D  Bytový dom D - 16 b. j. 

SO 02 D Vodovodná prípojka A 

SO 04 D Kanalizačná prípojka  

SO 05 D Žumpa   

SO 06 D NN prípojka  

SO 07 D Odberné zariadenie  

SO 08 D Komunikácie, parkoviská + spevnené plochy 



SO 09 D Sadové úpravy  

 

SO 01 E Bytový dom E - 16 b. j. 

SO 02 E Vodovodná prípojka A 

SO 04 E Kanalizačná prípojka  

SO 05 E Žumpa   

SO 06 E NN prípojka  

SO 07 E Odberné zariadenie  

SO 08 E Komunikácie, parkoviská + spevnené plochy 

SO 09 E Sadové úpravy  

 

Pre spakovanie projektovej dokumentácie investor (objednávateľ) zabezpečí vstupné 

podklady pre projektanta. Výškopisné a polohové zameranie daného územia, na ktorom sa 

uvažuje s výstavbou bytových domov a situácie so zakreslením inžinierskych sietí v danom 

území (kanál, vodovod, plyn, elektro), podklad pre pripojenie obytných  domov na inžinierske 

siete a napojenia daného územia na dopravnú infraštruktúru. 

Celkový náklad stavby nie je potrebné uvádzať.  DUR rieši vzťahové veci daného 

územia, jeho využitie a vplyv na životné prostredie  na okolitú zástavbu v súlade 

s platnými technickými predpismi a normami. 

Dokumentácia bude zároveň slúžiť ako podklad pre spracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie už jednotlivých bytových domov. (DSP) 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č.368/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

v z. n. p. schvaľuje spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ako zabezpečenie 

vstupných podkladov  pre projektanta, výškopisné a polohové zameranie daného územia na ktorom 

sa uvažuje s výstavbou bytových domov a situácie so zakreslením inžinierskych sietí v danom 

území (kanál, vodovod, plyn, elektro), podklad pre pripojenie obytných  domov na inžinierske siete 

a napojenie daného územia na dopravnú infraštruktúru  

a spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie už jednotlivých bytových domov. (DSP) 

 

Výsledok hlasovania: Bc. Monika Hangyáková,  Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay, 

Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková    proti: 0    zdržali sa: 0   
  

 

V Sirníku dňa 05.10.2022     Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Starosta sa spýtal  či  má záujem  ešte niekto vystúpiť v rozprave. O slovo požiadal poslanec Mgr. 

M. Zelvay. Zapisovateľka  požiadala pána poslanca  o zaslanie   textu svojho vystúpenia v písomnej 

forme. Dňa 07.10.2022  bola  doručená  emailová správa nasledovného znenia :      

 

Poznámka/ komentár (príloha č. 14 )   

 

Pôvodne som sa k tejto téme nechcel vyjadrovať, avšak zmenil som názor.  Chcel by som sa 

vyjadriť k téme ohodnotenia, resp. odmeňovania poslancov OZ.   

 V prvom rade považujem odmenu poslancov vo výške 80 eur / zastupiteľstvo za 

neadekvátne ohodnotenie, nakoľko poslanci OZ vykonávajú svoj mandát 12 mesiacov v roku. Zo 

strany verejnosti sú im kladené  rôzne otázky ku ktorým sa majú vyjadrovať, taktiež by sa mali 

zúčastňovať podujatí organizovaných obcou a z toho dôvodu považujem uvedenú odmenu za 

neadekvátnu nakoľko je k nej možné využiť postoj že sme poslancami len pár dní v roku nakoľko 



sme odmeňovaný len na účasť na OZ. Sám považujem za férovejšie ohodnotenie poslancov  

napríklad 100 eur/ mesiac a v prípade ak sa chce nechať "motivačná" časť odmeňovania za účasť na 

zasadnutí OZ,  tak nech to bude dajme tomu  -10, alebo-20% z odmeny za každé neabsolvované 

zasadnutie OZ. Samotná maximálna ročná výska odmeny poslanca je limitovaná zákonom a to vo 

výške základného mesačného platu starostu.  A v prípade , aj by samotné OZ, avšak nikto iný 

schválilo ročnú odmenu za výkon funkcie vo výške základného mesačného platu starostu, nič mu v 

tom nesmie brániť. 

 Ďalej by som sa chcel vyjadriť k téme samotnej kompetencie odmeňovania poslancov, 

nakoľko som v minulosti postrehol nezrovnalosti v samotnom odmeňovaní, ktoré však nemám v 

úmysle rozoberať.  Samotné odmeňovanie poslancov , ako aj starostu obce je výlučne v rukách 

poslancov OZ, ktorý ho schvaľujú nadpolovičnou väčšinou pri zasadnutiach OZ. Starosta obce 

nemá žiaden dosah na  výšku akejkoľvek odmeny poslancov, nakoľko je to vo výlučnej 

kompetencii poslancov. Starosta obce môže určovať výšku odmien zamestnancov obce v , ktorými 

však poslanci OZ,  ako ani samotný starosta NIESU, nakoľko všetci menovaný sú volenými 

zástupcami obce.  

 Túto moju poznámku nepovažujte, za  návrh nakoľko nemá význam aby sa to týkalo ešte 

tohto volebného obdobia, keďže to končí možno o mesiac a pol(v závislosti od termínu 

ustanovujúcej schôdze nového OZ). Sám to skôr považujem za akýsi "odrazový mostík" pre členov 

OZ v ďalšom volebnom období, ktorými môžeme a nemusíme byť my sami. 

 

Starosta   sa spýtal  či má ešte záujem niekto vystúpiť  v rozprave. Nikto sa nehlásil.  

 

Starosta opakovane  navrhol  a poprosil OZ  o schválenie  rekonštrukcie  mostíka  cez rigol  na ulici 

Ondavskej z dôvodu havarijného stavu    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

Uznesenie OZ č. 369/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.    schvaľuje  rekonštrukciu  mostíka na  Ondavskej ulici  vo vlastnej réžií, kde  drevené časti  

budú nahradené    kovom   tvaru  JAKL, v náklade  max. 1500.- €       

 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie :  

Uznesenie OZ č. 370/X/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. októbra 

2022 

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

z. n. p.   berie na  vedomie  diskusné príspevky ktoré odzneli.  

 

Bod  č.14 – Návrh na uznesenie 

Uznesenia  boli prijaté priebežne.  

  

Bod č. 15 – Záver  

Starosta sa  poďakoval prítomným  za účasť   na  XIII. zasadnutí  OZ  a o 18.55 hod. zasadnutie 

ukončil.  Poprial   veľa úspechov  vo  voľbách,   hlavne  veľa zdravia a božieho požehnania.   

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Valéria Nagyová   .......................................... 

  

 

  Jana Volčková    .......................................... 

 

Zapisovateľka:  zápisnice  Klára Krajníková    ........................................... 


