
Z á p i s n i c a 

z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16.decembra 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, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír Leco, Mgr. Valéria  

Nagyová,  ospravedlnený: Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay (príloha č. 2, 

prezenčná listina ).  

 

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

Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a opýtal sa, či má niekto z poslancov iný 

návrh.  Iný návrh nebol, starosta dal hlasovať o zložení návrhovej komisie.   

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 9/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 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 Roland Horos, Arpád Kačo,  Slavomír 

Leco  

  

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  
 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

 

          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 : Bc. Moniku  Hangyákovú,  Mgr. 

Valériu  Nagyovú. 

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

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

 

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia  

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

v mieste obvyklým.  Pripomienky  k navrhovanému  programu  neboli,  starosta dal hlasovať  o 

navrhnutom programe.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 10/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco,  Mgr. Valéria  Nagyová, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 



 

Bod č. 4. – Vyhodnotenie uznesení z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

Vyhodnotené uznesenie  poslancom bolo doručené. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky 

neboli. (príloha č. 3) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 11/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 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  XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bez pripomienok. 

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 5 - Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 -  predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák 

Materiál  bol poslancom zaslaný.  Hlavný  kontrolór  vo svojom vystúpení   ozrejmil  jednotlivé    

časti  stanoviska. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 4) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 12/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p.  berie na vedomie  odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce na 

rok 2023 a  viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025..   

 

  

V Sirníku dňa 16.12.2022 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 6 - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 predkladá starosta obce  

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta vo svojom vystúpení   ozrejmil  jednotlivé    časti    

predloženého materiálu  vrátene komentára k rozpočtu, ktorý  bol  poslancom zaslaný.  Starosta 

sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli, dal hlasovať.  (príloha č. 5) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 13/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. schvaľuje  návrh rozpočtu  obce Sirník  na rok 2023 a berie na vedomie návrh 

prognózy rozpočtu Obce Sirník na roky 2024– 2025.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 



Bod č. 7 - Návrh plánu zamerania kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023 na 

Obecnom úrade v Sirníku a ním riadených organizáciách - predkladá hlavný kontrolór 

Ing. F. Feďák  

Materiál  bol poslancom zaslaný. Hlavný kontrolór vo svojom vystúpení ozrejmil  jednotlivé    

časti predloženého materiálu. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli, dal hlasovať. 

(príloha č. 6) 

 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 14/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. schvaľuje  návrh plánu zamerania kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023 na 

Obecnom úrade v Sirníku a ním riadených organizáciách.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  

 

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 8 - Rozpočtové hospodárenie obce k 30.09.2022 - predkladá starosta obce 

a referentka  
Materiál  bol  prítomným   ozrejmený  vo vystúpení  starostu obce a referentky.  

Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 7) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 15/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p.  berie na vedomie   Rozpočtové hospodárenie obce k 30.09.2022.  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

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

Starosta a referentka   podali podrobnú informáciu o úprave rozpočtu. Starosta sa opýtal, či sú 

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

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 16/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 



Bod č. 10 - Prerokovanie návrhu VZN o výške príspevku  a  spôsobe jeho platby  na 

čiastočnú úhradu    v školách a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  

obce  Sirník   
Materiál  bol poslancom zaslaný.  Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli, starosta  dal 

hlasovať. (príloha č. 9) 

 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 17/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. schvaľuje návrh VZN o výške príspevku  a  spôsobe jeho platby  na čiastočnú úhradu    

v školách a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 11 - Prerokovanie  a schválenie  návrhu VZN o podmienkach a spôsobe 

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

školských zariadení - CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych 

zriaďovateľov CVČ mimo územia obce  
Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli, starosta dal 

hlasovať. (príloha č. 10) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 18/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. schvaľuje návrh VZN o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a 

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

zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych zriaďovateľov CVČ mimo územia obce.  

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

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

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

2023, informácia  starostu o právnych veciach obce,  usporiadanie fašiangového plesu, 

informácia z pracovnej porady MAS    

 

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

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, plán zasadnutí  OZ  na rok 2023, 

informácia  starostu o právnych veciach obce, usporiadanie fašiangového plesu, informácia 

z pracovnej porady MAS   

Od posledného zasadnutia  OZ   sa vykonali tieto práce:  

- vyčistenie II. časti rigola  na  Ondavskej ulici, prvá časť je nechaná  ako „hotel“ pre flóru 

a faunu, 



-  pravidelné vyprázdnenie a separácia  kuka nádob, VO kontajnerov a údržba zelene na  

miestnom cintoríne, 

- pravidelná údržba  verejných priestranstiev, odstránenie burín zo skaliek, chodníkov, zametanie 

strediska obce, vyprázdňovanie   smetných košov  v obci, 

- zvoz objemného, stavebného a BRO od  obyvateľov,   najmä od seniorov na zberný dvor, jeho 

spracovanie a uloženie na   kompostovisko, 

- uloženie  železnej rúry  na odvedenie  dažďovej vody do rigola pri   Kvočka F., 

- pravidelná údržba  obecnej  techniky,  traktor Zetor,  náves za Zetorom, 

- zhotovenie   mostíka  zo železných profilov na  Ondavskej ulici  a úprava terénu pod mostíkom  

- naplnenie  vody  do  okrasného jazierka  na Ondavskej ulici  z Ondavy, 

- odloženie box vriec  na zimu, 

- zabezpečenie frézovanej  asfaltovej drví, predpokladá sa využitie pri výstavbe  bytoviek, 

asfaltovanie   miestnej komunikácie na  Cintorínskej ulici, 

-  vyloženie  vianočných  ozdôb, príprava vianočného  stromčeka  na Mikuláša, 

- výmena  neónových trubíc  v MŠ a ZŠ,  a VO na  Záhradnej ulici,  prečistenie   umývadlových  

odpadov  a sifónov  v ZŠ, 

- postupné zaradenie  a ukončenie prác  obecného múzea v GK kostole, 

- príprava  techniky a posypového materiálu na  údržbu  miestnych komunikácií, 

-  zateplenie  odberných  miest  vody   v zariadeniach obce, 

- rozdanie vianočných prekvapení pre domácnosti za výsledky v separovanom zbere  druhotných 

surovín, 

- separácia  dovezeného odpadu na zberný dvor, 

-  príprava  palivového dreva – rezanie na  polena  -  pre  sociálne slabšie rodiny, 

- udržanie  čistoty a poriadku na zbernom dvore a kompostovisku,  

- pracovníci  obce  pracujú s maximálnym nasadením podľa pracovnej náplne a nad rámec 

svojich povinností, 

- oslavy  Mikuláša  v MŠ, ZŠ a KD , odovzdanie darčekov.   

   

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 11) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 19/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 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 vykonaných prácach od posledného 

zasadnutia obecného zastupiteľstva..  

   

V Sirníku dňa 16.12.2022 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

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

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, plán zasadnutí  OZ  na rok 2023, 

informácia  starostu o právnych veciach obce,  usporiadanie fašiangového plesu, informácia 

z pracovnej porady MAS     

 

Materiál  bol poslancom zaslaný.  Poslanec S. Leco je vodičom nákladnej dopravy, z uvedeného 

dôvodu  vopred nevie, kedy  bude  doma.  Vzhľadom  na uvedenú skutočnosť som sa snažil 

jednotlivé termíny  prispôsobiť povahe jeho práce - povedal starosta. Starosta sa opýtal, či sú 

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

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 20/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p.  schvaľuje plán zasadnutí  OZ  na rok 2023.   



 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022         

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

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

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, plán zasadnutí  OZ  na rok 2023, 

informácia  starostu o právnych veciach obce,  usporiadanie fašiangového plesu, informácia  

 

Materiál  bol poslancom zaslaný. Starosta sa opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 13) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 21/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 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 právnych veciach obce.    

 

V Sirníku dňa 16.12.2022         

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

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

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, plán zasadnutí  OZ  na rok 2023, 

informácia  starostu o právnych veciach obce,  usporiadanie fašiangového plesu, informácia 

z pracovnej porady MAS     

 

Starosta  navrhol  usporiadanie fašiangového plesu, ktorý má v našej obci  tradíciu.  K návrhu sa 

vyjadrili poslanci.  Po diskusii na tému sa dohodli na podmienkach  tak ako je to uvedené  

v uznesení.    

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 22/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. schvaľuje  usporiadanie fašiangového plesu. Vstupné:  s trvalým pobytom v obci 

Sirník   20.-€/ osoba, bez trvalého pobytu  30.-€/osoba. Minimálny počet osôb  pre usporiadanie 

plesu  je 70 osôb. Termín usporiadania: 11.02.2023, hlásiť sa  a zaplatiť je možné najneskôr do 

23.01.2023,  stravovanie   formou  cateringu,  hudba  Kmotrovci.   

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022         

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

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

prácach od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, plán zasadnutí  OZ  na rok 2023, 

informácia  starostu o právnych veciach obce,  usporiadanie fašiangového plesu, informácia 

z pracovnej porady MAS     

 

Starosta podal  informáciu  z pracovnej porady MAS,  na základe   uvedeného v rámci aktivít 

MAS  sa môže každá členská obec   prihlásiť   do výzvy, ktorá  bude vypísaná 01/2023 v rámci  



PRV 7.2, 7.4  vo finančnom objeme  max. 26.232 ,00 € s DPH / obec.  Starosta  načrtol  

jednotlivé varianty  a to: Rekonštrukcia  MF športoviska,  Rekonštrukcia domu smútku. Po 

diskusii na tému sa poslanci zhodli  a  vybrali  realizáciu: Rekonštrukcia domu smútku.   

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 23/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. schvaľuje realizáciu  projektu  s názvom:   Rekonštrukcia domu smútku   

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,  proti: 0,  zdržali sa: 0  

      

V Sirníku dňa 16.12.2022         

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

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

k 31.12.2021 – predkladá starosta obce a referentka 

Materiál  bol  prítomným   ozrejmený  vo vystúpení  starostu obce a referentky. Starosta sa 

opýtal, či sú otázky. Otázky neboli, starosta  dal  hlasovať. (príloha č. 14) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 24/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p.  berie na vedomie  Správu nezávislého audítora o výsledkoch  overenia účtovnej 

závierky  k 31.12.2021.  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

K bodu č. 14 - Výročná správa za rok 2021 – predkladá starosta obce a referentka  

Materiál  bol  prítomným   ozrejmený  vo vystúpení  starostu obce a referentky. Starosta sa 

opýtal, či sú otázky. Otázky neboli. (príloha č. 15) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 25/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p.  berie na vedomie  Výročnú správu za rok 2021.  

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 15 - Menovanie  zástupcu starostu 

Starosta obce  na základe § 13b zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších 

predpisov dňom 17. decembra  poveril poslanca Arpáda  Kača  za zástupcu  starostu obce Sirník 

a odovzdal mu poverenie.  Menovaný poslanec  poverenie  prijal.  (príloha č. 16) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 26/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p.  berie na vedomie  poverenie  poslanca Arpáda  Kača  za zástupcu  starostu obce 

Sirník od 17. decembra 2022.    



 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Bod č. 16 – Prerokovanie zmeny Zásad odmeňovania poslancov 

Na obecný úrad bol dňa  9.12.2022 doručený e-mail od poslankyne OZ Bc. Moniky 

Hangyákovej nasledovného znenia:  

Dobrý večer prajem pán starosta,  

z dôvodu  blížiaceho sa dátumu Vami avizovaného zasadnutia OZ na deň 14.12.2022 prosím 

zaradiť do programu OZ ako návrh na schválenie vtedajšiu poznámku pána poslanca Zelvaya, 

ktorou prezentoval svoj názor na zasadnutí OZ zo dňa 5.10.2022.  

  

PREDKLADÁM NAVRH: 

Finančné ohodnotenie poslancov OZ s účinnosťou od 1.1.2023.  

Navrhujem upraviť ohodnotenie poslancov OZ 100€/mesiac na poslanca. V prípade neúčasti na 

zasadnutí OZ sa táto suma bude poslancovi krátiť o -20%/zastupiteľstvo za neúčasť na zasadnutí. 

  

Odôvodnenie: 

Doposiaľ je odmena poslancov vo výške 80€/zastupiteľstvo. Táto odmena sa považuje 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, ďalej rozhodujú aj o 

závažných otázkach finančného charakteru a taktiež o háklivých problémoch či už skupín, či 

jednotlivcov v obci. Teda nesú za svoje rozhodnutia aj značnú mieru zodpovednosti. Z 

uvedeného dôvodu považujem súčasnú odmenu za neadekvátnu nakoľko je k nej možné využiť 

postoj, že sme poslancami len pár dní v roku nakoľko sme odmeňovaní len za účasť na OZ. Preto 

navrhujem uvedený návrh finančného ohodnotenia poslancov poslancami schváliť. (príloha č. 

17) 
 

Okolité obce podľa zverejnených dokumentov majú  odmeňovanie poslancov za výkon funkcie,  

tak ako som Vám to  predložil. (- obec Zemplínske Jastrabie – za účasť na zasadnutí OZ – 

30,00€ (v hrubom) za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečení podujatí 

organizovaných obcou – 50,00€, - obec Novosad - za účasť na zasadnutí OZ – 50,00€ (v 

čistom), - obec Hraň – 300,00€ za rok, - obec Brehov – 100,00€ za rok v hrubom)  

(príloha č. 18) 

Pri odmeňovaní  poslancov  s odmenou 80.-€ za zasadnutie  (min. 4x za rok)   naša  obec  voči 

okolitým obciam v ničom nepodcenila prácu poslancov, ba naopak nadštandardne odmeňovala 

poslancov za   vykonanú prácu – povedal starosta.  V súčasnosti,  keď   situácia  v obci, 

samospráve  ako aj  v štáte  je  nevypočítateľná,  nie je  najvhodnejšie obdobie na zvýšenie  

odmeňovania poslancov za výkon funkcie – dodal starosta. 

Podľa  návrhu  som upravil   doteraz  platné  Zásady odmeňovania poslancov OZ tak, ako bolo 

navrhnuté a doplnil text tak, ako je to farebne vyznačené v texte,  jednotlivé   materiály k návrhu  

Vám  boli zaslané  – povedal starosta.    

Starosta poprosil predkladateľku návrhu Bc. Moniku  Hangyákovú, aby  oboznámila  prítomných   

s návrhom.  Predkladateľka  vo vystúpení potvrdila, že trvá na predloženom návrhu.  

Starosta  sa spýtal či sú pripomienky  k návrhu.  Poslanec A. Kačo, predložený  návrh  považoval 

za  neúmerne  vysoké vzhľadom  na odmeňovanie  poslancov  v susedných obciach. Navrhol, 

aby odmeňovanie  ostalo na  doterajšej úrovni 80.-€  za  každé zasadnutie  OZ.  S návrhom sa 

stotožnil aj poslanec R. Horos, poznamenal, že poslanci   by   mali pracovať  v prospech 

občanov, aj keď potvrdil vyjadrenie p. Hangyákovej poslancami sme po celý rok a nie len 3-4x 

do roka ako to uviedla tiež.    

 



 

Starosta dal hlasovať o predložených návrhoch. 

1 . Návrh  Bc. M. Hangyákovej:  Navrhujem upraviť ohodnotenie poslancov OZ 100€/mesiac 

na poslanca. V prípade neúčasti na zasadnutí OZ sa táto suma bude poslancovi krátiť o -

20%/zastupiteľstvo za neúčasť na zasadnutí. 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 27/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. neschvaľuje návrh upraviť ohodnotenie poslancov OZ 100€/mesiac na poslanca. V 

prípade neúčasti na zasadnutí OZ sa táto suma bude poslancovi krátiť o -20%/zastupiteľstvo za 

neúčasť na zasadnutí. 

 

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, proti: 0, nehlasoval:  Roland Horos,    

zdržali sa: Arpád Kačo, Slavomír Leco, Mgr. Valéria  Nagyová,     

      

V Sirníku dňa 16.12.2022         

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

2. Návrh  A. Kača,  navrhol , aby odmeňovanie poslancov ostalo na  doterajšej úrovní 80.-€  za  

každé zasadnutie  OZ.   

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 28/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p. neschvaľuje návrh, aby odmeňovanie  poslancov ostalo na  doterajšej úrovní 80.-€  za  

každé zasadnutie  OZ.   

 

Výsledok hlasovania: za Arpád Kačo,   proti: 0,   zdržali sa: Slavomír Leco, Mgr. Valéria  

Nagyová,   Roland Horos, Bc. Monika Hangyáková 

  

      

V Sirníku dňa 16.12.2022         

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

O slovo požiadala, Bc. M. Hangyáková  a podala  ďalší  návrh na  úpravu  Zásad odmeňovania 

poslancov v nasledovnej podobe: 500.- €  v čistom za rok, bez viazanosti, bez ohľadu  na počet 

zasadnutí OZ. Odmena  aby prislúchala aj tým, ktorí sa  zasadnutia  OZ nezúčastnia a  aj tým, 

ktorí   nebudú  pripravovať a ani  sa  nezúčastnia akcie organizovanej obcou.  Vyplatenie  

navrhla   naraz  bezhotovostne  v decembri bežného roka.    

Po diskusii  na tému, starosta  dal  hlasovať.   

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 29/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

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

v z. n. p. schvaľuje  úpravu  Zásad odmeňovania poslancov v nasledovnej podobe: 500.- €  

v čistom za rok, bez viazanosti, bez ohľadu  na počet zasadnutí OZ. Odmena  prislúcha aj tým, 

ktorí sa  zasadnutia  OZ nezúčastnia a  aj tým, ktorí   nebudú  pripravovať a ani  sa  nezúčastnia 



akcie organizovanej obcou.  Vyplatenie  bude realizované    naraz  bezhotovostne  v decembri 

bežného roka.    

Výsledok hlasovania: za Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Slavomír Leco, Mgr. 

Valéria  Nagyová,  proti: 0, zdržali sa: Arpád Kačo 

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 16 - Rozprava  

Starosta otvoril  rozpravu.  Nikto sa  neprihlásil, tak si dovolil prezentovať  nasledovné 

myšlienky.   

 

Pre  prítomných  ozrejmil   situáciu v ZŠ, kde  kvôli  rapídnemu poklesu  žiakov, finančné  

prostriedky   alokované na túto prenesenú kompetenciu nie sú postačujúce. Boli vykonané 

opatrenia  jednak personálne a to tak, že dohodou odišla z pracovného pomeru  školníčka - 

upratovačka.  Na  druhej strane  finančné  opatrenia  v podobe dotácie  z rozpočtu obce tak ako  

je to  uvedené  vo schválenom rozpočte na r.2023. Predpokladá sa, že  pedagógovia   budú  

musieť vykonávať aj činnosť v ŠKD, ak   budú  mať záujem udržať si školu.  Poprosil prítomné 

riaditeľky, aby   pripravili  propagačné materiály  a propagovali  ZŠ  a MŠ, nakoľko  obidve 

zariadenia poskytujú pre  deti a ich rodičov nadštandardné podmienky a služby.  Poprosil aj  

poslancov, aby šírili  dobrú povesť  a pomáhali  prilákať  deti do školských zariadení.  

 

Ďalej sa starosta  zmienil  o tom, že  prioritou obce  je  zvýšenie počtu  obyvateľov obce. Tento  

cieľ  vieme  dosiahnuť iba ak sa  nám podarí zabezpečiť  IBV a výstavbu  nájomných bytov.  

Ideálne by  bolo  zabezpečiť  projektovú dokumentáciu  pre územné rozhodnutia  a projekt  

nájomného bývania už v roku 2023. Za najťažšie však považuje  vysporiadanie pozemkov 

v správe SPF a verejné obstarávanie  uvedeného projektu – povedal starosta.    

 

Za svojho  starostovania   som sa stále snažil  o vytvorenie  pracovného   miesta tak  na  

obecnom úrade, ako aj  vytváraním podmienok pre podnikateľov. Nedá mi, aby som nepovedal, 

že  zamietavý  postoj poslancov  prerokovať už len  zámer spoločnosti,   ktorá  mala  záujem 

v našom  k. ú.    v bývalom  PD – Sirník  vybudovať  fotovoltický park,  ma odrádza od   aktivít 

hľadania  investorov. Neviem čo  „zelenšie“  by  som mal ponúknuť - povedal starosta  

prítomným. 

Tu vyjadrila svoj postoj p.Hangyáková, ktorá s uvedeným vyjadrením pána starostu nesúhlasila. 

V žiadnom prípade vtedajšie zastupiteľstvo nič neodmietlo, žiaden zámer, nakoľko poslancom 

nebol predložený zámer spoločnosti, len nejaké informácie na papieri formátu A4. O zámere 

spoločnosti sa vôbec nehlasovalo, nakoľko z dôvodu nedostatočných informácií bol vyňatý 

z programu zasadnutia OZ.  

 

V ďalšej časti  starosta informoval prítomných,  že  v oblasti  nakladania  s odpadom občanov   

čaká   nová legislatívna zmena  v podobe mechanickej  biologickej úpravy  TKO    (MBÚ), ktorá  

mala platiť od 1.1.2023  avšak   aplikácia  v praxi  je odložená  od 1.1.2024.   Jednoducho 

povedané   v praxi    sa  na skládku TKO  nesmie  odkladať odpad  bez MBÚ. Keďže  v k. ú.  

máme  skládku  TKO,  je  tu  možnosť  zo strany  obce  ponúknuť  zberovým spoločnostiam  

vybudovanie  takéhoto zariadenia. Keď  nie  v našom k. ú, ale  niekde sa to vybuduje,   tak 

potom prečo by   nemohla  naša  obec z toho profitovať  v podobe  vytvorenia pracovných miest 

a daní .   -  prezentoval svoj názor starosta.   Poslanci Mgr. V. Nagyová a S. Leco   vyjadrili  

svoje obavy  z  nepriaznivého vplyvu na ŽP ( zápach, prach, hlodavce, hlučnosť ).   Poslanec A. 

Kačo navrhol  ponúknuť na  výstavbu  pozemky v majetku obce  v blízkosti skládky TKO.  Po 

diskusii  sa  zhodli na tom, že najlepšie, by  bolo vidieť takéto zariadenie ako pracuje.  Starosta  

povedal , že  skúsi  pohľadať  kontakt  na takéto zariadenie.    



 

Nikto ďalší sa do diskusie  neprihlásil.  Starosta  ukončil  rozpravu.      

 

 Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 30/XII/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 16. 

decembra 2022 

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

v z. n. p.  berie na vedomie   prednesené diskusné príspevky.   

 

V Sirníku dňa 16.12.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

Bod č. 17 - Návrh na uznesenie   

Uznesenia  boli prijaté priebežne.  

 

  

Bod č. 18 – Záver  

Starosta  v záverečnom bode  tlmočil prítomným   nasledovné  myšlienky.  

Vážení poslanci Obecného zastupiteľstva, milí  zamestnanci obce, vážení prítomní,     

adventné obdobie prináša do domova každého z nás neopakovateľnú atmosféru Vianočných 

sviatkov. Je to obdobie spomienok a túžob v atmosfére porozumenia a lásky, a tiež 

neopakovateľnej  rodinnej pohody. A to aj napriek tomu, že aktuálne prežívame ťažké a 

turbulentné obdobie plné neistoty, ale aj obáv.  

Chcem Vám  zaželať   veľa úspechov počas volebného obdobia.  Rovnako  prajem Vám  

a Vaším  blízkym  prijemné  obdobie adventu a počas  najkrajších sviatkov  roka  

neopakovateľnú atmosféru a rodinnú pohodu. Želám Vám   a Vaším blízkym, aby bol každý deň 

roka 2023 sprevádzaný pevným zdravím, pozitívnou energiou, nadhľadom a rozvahou 

a, samozrejme, aj Božím požehnaním.  

Ďakujem Vám za vykonanú prácu v roku 2022!    

 

Poďakoval prítomným  za účasť   na  II. zasadnutí OZ, prítomným poslancom odovzdal vianočné 

balíčky a zasadnutie  o 18.30 hod.  ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Monika  Hangyáková   .......................................... 

  

  Mgr. Valéria Nagyová   .......................................... 

 

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

 

 


