
Z á p i s n i c a 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. januára 2023 

  

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, z príležitosti prvého stretnutia v novom roku 

2023 prítomným zaželal požehnanie a pokoj. 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, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay (príloha č. 2, prezenčná listina ).  

 

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

Poslanci predložili návrh na zloženie návrhovej komisie. Starosta dal hlasovať o zložení 

návrhovej komisie.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 31/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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 Bc. Monika Hangyáková, členovia: Mgr. 

Valéria Nagyová, Mgr. Marcel Zelvay 

  

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

Leco, Mgr. Valéria Nagyová, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay proti: 0, zdržali 

sa: 0  
 

V Sirníku, dňa 20.01.2023 

 

          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 poslancov: Arpáda Kača, Mgr. 

Branislava Maďara. 

 

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. 32/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay, proti: 0, zdržali 

sa: 0  

 



V Sirníku, dňa 20.01.2023 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia – doplnenie programu o žiadosť Rostáš Martin, 

ml.  

Starosta predložil návrh o doplnenie programu, kde navrhol prerokovať žiadosť Rostáša Martina, 

ml. v bode 7. Pripomienky k navrhovanému doplneniu programu neboli, starosta dal hlasovať o 

navrhnutom programe. (príloha č. 3) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 33/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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

v z. n. p. schvaľuje doplnenie programu a prerokovanie žiadosti Rostáša Martina, ml. v bode 7 

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

Leco, Mgr. Valéria Nagyová, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay, proti: 0, zdržali 

sa: 0  

 

V Sirníku, dňa 20.01.2023 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

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

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

neboli. (príloha č. 4) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 34/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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 II. zasadnutia obecného zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 

V Sirníku, dňa 20.01.2023 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 5 - Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie sa k investičnému zámeru o vybudovanie 

zariadenia na výrobu elektriny, ktorý využíva slnečnú energiu - predkladá starosta obce 

Spoločnosť SK27, s. r. o. dňa 16.01.2023 doručila obci žiadosť o vyjadrenie sa k investičnému 

zámeru o vybudovanie zariadenia na výrobu elektriny, ktoré využíva slnečnú energiu. Vo svojej 

žiadosti uvádza, že „Po doručení stanoviska obce predpokladáme vyplatenie vlastníkov, ktorý 

svoje pozemky predali našej spoločnosti a zároveň vykúpenie nehnuteľnosti od ostatných 

vlastníkov, ktorý v areály bývalého PD – Sirník majú svoje nehnuteľnosti.“  

V prípade realizácie predpokladám nasledovné prínosy pre obec a obyvateľov:  

- došlo by k vyplateniu vlastníkov  

- usporiadal by sa areál niekdajšieho PD – Sirník 

- možno by vzniklo aj pracovné miesto  

- možnosť ďalšieho rozšírenia činnosti 

- prínos v podobe daní z nehnuteľnosti  

Riziká pre obec:  

- nakoľko nevkladáme do realizácie žiadne finančné prostriedky, nie sú ani riziká.  

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem OZ zámer spoločnosti schváliť. - uviedol 

starosta. Materiál bol poslancom zaslaný. (príloha č. 5) 



Starosta sa opýtal, či sú otázky. Po diskusii na tému starosta dal hlasovať. Bolo prijaté 

nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 35/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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

v z. n. p. schvaľuje zámer spoločnosti SK 27 s. r. o., IČO: 46723099 o vybudovanie zariadenia 

na výrobu elektriny, ktoré využíva slnečnú energiu v k. ú. obce Sirník. 

 

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

Leco, Mgr. Valéria Nagyová, proti: 0, zdržali sa: Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel 

Zelvay  
 

V Sirníku, dňa 20.01.2023 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 6 - Prerokovanie zmeny Zásad odmeňovania poslancov - predkladá starosta obce  

V Zásadách odmeňovania poslancov, ktorý bol schválený na II. zasadnutí OZ boli vykonané 

menšie zmeny, ktoré neboli OZ odsúhlasené. Nejedná sa o podstatné zmeny, ktoré by zmenili 

v základe Zásady, iba o chyby v písaní a počítaní. Účinnosť ostáva v nezmenenej podobe od 

1.1.2023. Z dôvodu predchádzania prípadných nezrovnalostí Vám predkladám na schválenie 

tento materiál. – povedal starosta. Po diskusii na tému starosta dal hlasovať. (príloha č.6) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 36/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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

v z. n. p. schvaľuje opravu chýb v písaní a počítaní v Zásadách odmeňovania poslancov.  

 

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

Leco, Mgr. Valéria Nagyová, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay, proti: 0,  zdržali 

sa: 0 

 

V Sirníku, dňa 20.01.2023 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 7 - Rozprava 

Starosta otvoril rozpravu.  

Starosta prečítal žiadosť Rostáša Martina, ml. – menovaný žiada o predlženie nájmu obecnej 

budovy – čerpacej stanice na dobú neurčitú. Poslanec Mgr. M. Zelvay navrhol predĺženie 

nájomnej zmluvy na dva roky. Po diskusii na tému starosta dal hlasovať. 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 37/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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

v z. n. p. schvaľuje predlženie nájmu obecnej budovy – čerpacej stanice na dva roky do 

31.12.2024.  

 

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

Leco, Mgr. Valéria Nagyová, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel Zelvay, proti: 0,  zdržali 

sa: 0 

 



V Sirníku, dňa 20.01.2023 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Slova sa ujal starosta. Poslancom emailom zaslal ponuku, ktorú spracoval pre Kosit a.s KE 

ohľadne investovania v k. ú. obce, čo sa týka zariadenia na úpravu TKO formou Mechanicko-

biologickej úpravy. Opýtal sa poslancov, či môže zaslať ponuku pre uvedenú spoločnosť 

v predloženej podobe. Po diskusii na tému sa ponuka upravuje na pozemky v blízkosti areálu 

skládky TKO, nakoľko o areál bývalého PD- Sirník a o okolité pozemky má záujem iný investor. 

Starosta dal hlasovať. (príloha č. 7) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 38/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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

v z. n. p. schvaľuje zaslanie upravenej ponuky pre Kosit a s. KE na vybudovanie zariadenie na 

úpravu TKO formou MBÚ.  

 

Výsledok hlasovania: za Roland Horos, Arpád Kačo, Slavomír Leco, Mgr. Valéria Nagyová,  

proti: 0, zdržali sa: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar 

(poznámka: Mgr. Marcel Zelvay na zasadnutí OZ od 19.30 nebol prítomný, a teda za uvedený 

návrh nehlasoval)  

 

V Sirníku, dňa 20.01.2023 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

„V diskusii o slovo požiadala Bc. Hangyáková v súvislosti s oplotením miestneho cintorína a 

informovala nových poslancov k problematike, nakoľko na minulom zastupiteľstve sa pán 

starosta vyjadril "výzva oplotenia cintorína je fuč, lebo poslanci s tým nesúhlasili a obec Hraň 

cez výzvu získala finančné prostriedky. Sumár celého oplotenia miestneho cintorína: 

 

Prvá zmienka o úprave a obnove oplotenia bola zaznamenaná v zápisnici VI. zo zasadnutia OZ 

zo dňa 10.04.2019 - čerpanie finančných prostriedkov z MAS Tokaj - Rovina. Práve vtedy 

prvýkrát som navrhla, aby sa tieto finančné prostriedky použili na vybudovanie oporného muriva 

a oplotenia miestneho cintorína.  

 

Zápisnica VII. zo zasadnutia OZ zo dňa 21.6.2019 - pán starosta informoval, že pôvodný zámer 

výstavby oplotenia cintorína patrí medzi oprávnené aktivity projektovej výzve MAS. V tom čase 

požiadal o súhlas  OZ o vypracovanie projektovej dokumentácie ktorú odhadoval na cca 1000€. 

OZ s vypracovaním projektovej dokumentácie nesúhlasilo, nakoľko v tom čase obec nemala k 

dispozícii finančné prostriedky na rekonštrukciu oplotenia.  

 

Zápisnica XIV. zo zasadnutia OZ zo dňa 28.9.2020 - pán starosta opätovne žiadal OZ o 

vypracovanie projektovej dokumentácie na oplotenie miestneho cintorína a návrh odôvodnil aj 

tým, že ak bude vypísaná výzva obec už musí mať projektovú dokumentáciu, aby sa do výzvy 

mohla zapojiť. OZ teda súhlasilo s vypracovaním projektovej dokumentácie do výšky 3000€. 

 

Zápisnica XXII.  zo zasadnutia OZ zo dňa 29.6.2022 - riešenie oplotenia cintorína. Pán starosta 

predložil 4 varianty na schválenie.  

1. varianta - tvárnice s povrchovou úpravou štiepaný betón - rozpočet vrátane oplotenia 107000€ 

s DPH - rozpočet z roku 2021 

2. varianta - betónové oplotenie s ornamentom z vonkajšej strany vrátane oplotenia rozpočet z 

roku 2022 

3. varianta - vyloženie z lomového kameňa vo vlastnej réžii - potrební 2 zamestnanci na cca 7 

mesiacov, zabezpečiť lomový kameň a ďalší stavebný materiál 



4. varianta - realizácia sa ponechá na rozhodnutie ďalšieho vedenia obce.  

Podotýkam v tom období sa pán starosta vyjadril, že sa už nebude uchádzať o post starostu v 

blížiacich sa voľbách. Nakoľko obec na realizáciu oplotenia cintorína nedisponovala finančnými 

prostriedkami tak logické bolo schváliť, aby sa realizácia ponechala na nové vedenie obce s čím 

OZ súhlasilo. 

 

A tak sa pýtam, ak obec mala vypracovanú projektovú dokumentáciu prečo sa nezapojila do 

výzvy ako obec Hraň? Mňa mrzí len to, ako sa stále prezentuje ako poslanci nič neschválili, nič 

nechcú. Nestačí povedať len to A, ale treba aj to B, že prečo sa tak rozhodlo už v akejkoľvek 

oblasti.“   (príloha č. 8) 

 

Starosta ďalej informoval OZ:  

- o stretnutí s projektantom Ing. J. Stašom vo veci vypracovania projektovej dokumentácie 

s názvom Rekonštrukcia domu smútku v obci Sirník. Projekt sa má realizovať cestou MAS a 

je potrebné ho podať do 31.1.2023 

 

- o obhliadke terénu na mieste samom na ľavej strane štátnej cesty smerom na obec Hraň, kde sa 

predpokladá vybudovanie BJ na nájomné bývanie. 

 

- o obhliadke terénu na mieste samom za ZŠ, kde sa predpokladá IBV  

Informoval poslancov o názore Ing. Staša, ktorý navrhuje uskutočniť IBV smerom na obec Hraň 

za obcou a výstavbu BJ za ZŠ.  Po diskusií na tému, poslanci OZ sú tohto názoru, že ak je to 

možné, výstavbu BJ je potrebné plánovať na ľavej strane štátnej cesty smerom na obec Hraň.  

 

- o nákladoch na verejné nočné osvetlenie. Obec len za elektrickú energiu platí 459€ za 1 MWh, 

podľa jeho prepočtov sú náklady obce na hodinu verejného osvetlenia denne v sume 148€ (pri 10 

hodinovej prevádzke), 

 

- o nedostatočnej kapacite žumpy pri ZŠ, podľa jeho názoru v dohľadnej dobe bude potrebné 

vybudovať žumpu na odpadovú vodu, 

 

- o nízkom počte osôb ktoré sú prihlásené na fašiangový ples. Poslanci sa dohodli zaktivizovať 

ľudí, aby sa prihlásili a zároveň znížili kvórum na 60 prihlásených osôb na uskutočnenie plesu.  

 

- o znížení podielových daní, ktoré MF SR v decembri 2022 zverejnilo vo výške 238 tisíc €, ale 

v rozpise v 01/2023 je to už iba 223 tisíc €, čo je o 15 tisíc menej, ako sa predpokladalo. Na 

elimináciu by možno bolo potrebné uvažovať o predaji majetku obce, ktorý nie je v prenájme 

a ani ich obec nepredpokladá využívať – povedal na záver starosta obce. (príloha č. 9)  

 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil. Starosta ukončil rozpravu.  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 39/I/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 20. 

januára 2023 

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 20.01.2023 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

Bod č. 8 - Návrh na uznesenie  

Uznesenia boli prijaté priebežne.  

 



  

Bod č. 9 – Záver  

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na III. zasadnutí OZ a zasadnutie o 19.50 hod. ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Arpád Kačo      .......................................... 

  

 Mgr. Branislav Maďar    .......................................... 

 

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

 

 


