
Z á p i s n i c a 

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. februára 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. 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, Mgr. Valéria Nagyová, Mgr. 

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

prezenčná listina).  

 

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

Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a následne dal hlasovať o jej zložení.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 40/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára 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. 

Branislav Maďar, Arpád Kačo 

  

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

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

V Sirníku dňa 24.02.2023 

 

          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: Mgr. Marcela Zelvaya 

a Rolanda Horosa. 

 

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

Sirník z 05. decembra 2018, určil za zapisovateľa zápisnice Martu Volčkovú.  

 

Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia  

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

v mieste obvyklým a e-mailom zaslaný poslancom. Pripomienky k navrhovanému programu 

neboli, starosta dal hlasovať o navrhnutom programe.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 41/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  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, Mgr. Valéria 

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

 

V Sirníku, dňa 24.02.2023 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 



 

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

Vyhodnotené uznesenie bolo poslancom zaslané e-mailom. Starosta sa opýtal, či sú otázky. 

Otázky neboli. (príloha č. 3) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 42/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 

24.februára  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 III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bez 

pripomienok.  

  

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 5 – Prerokovanie žiadosti  - predkladá starosta obce 

Spoločnosť REMKO Sirník s.r.o., IČO: 36573345, Rastislavova 98, 043 46  Košice, SR, 

požiadala obec Sirník o schválenie investičného zámeru na vybudovanie Prekládkovej stanice 

odpadov Sirník – časť manipulačná plocha v rozsahu predloženej Projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie. Žiadosť a projekt  bol  dostupný  na  obecnom úrade.  Žiadosť  bola 

poslancom zaslaná  e-mailom. Po diskusii na tému starosta dal hlasovať o žiadosti. (príloha č. 4) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie. 

Uznesenie OZ č. 43/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p. schvaľuje podľa § 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov investičný zámer spoločnosti REMKO Sirník s.r.o., IČO: 36573345, Rastislavova 98, 

043 46  Košice, SR, na vybudovanie Prekládkovej stanice odpadov Sirník – časť manipulačná 

plocha v rozsahu predloženej Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  

 

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

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

 

 

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 6 – Prerokovanie  PHSR  obce  na  roky 2023 -2029 -  predkladá  starosta obce  

Je to materiál, ktorý  je  potrebné predložiť pri  väčšine  projektov a žiadostiach o poskytnutie 

dotácií a naznačuje  smerovanie obce, čo sa týka  jej budúcnosti. Materiál bol poslancom zaslaný 

e-mailom.  Pripomienky k materiálu boli zapracované do PHSR. Po diskusii na tému starosta dal 

hlasovať. (príloha č. 5) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie OZ č. 44/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p. schvaľuje  PHSR  obce  na  roky 2023 -2029.  

 

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

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

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 



 

Bod č. 7 - Rozprava 

Starosta otvoril rozpravu.  

Informácia starostu obce o prácach vykonaných v obci  a o aktuálnych  veciach  obce od  II. zasadnutia  

OZ -  materiál bol  poslancom zaslaný  e-mailom. (príloha č. 6) 

Uznesenie OZ č. 45/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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 v obci  a 

o aktuálnych  veciach  obce od  II. zasadnutia  OZ. 
  

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 
 

Dňa 11.02.2023 sa konal fašiangový ples. V tejto súvislosti starosta predložil prehľad  

o príjmoch a výdavkoch  na fašiangový  ples. (príloha č. 7) 

 Bolo prijaté nasledovné uznesenie. 

            

Uznesenie OZ č. 46/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p.   berie na  vedomie   prehľad  o príjmoch a výdavkoch  na fašiangový  ples   dňa 

11.2.2023 bez pripomienok.  

 

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Dňa 11.02.2023 sa konal fašiangový ples. V tejto súvislosti starosta predložil návrh na venovanie   

príjmu z tomboly fašiangového  plesu zo dňa  11.2.2023  v sume 550.-€   na liečenie  chorého 

syna  Petra  Krajníka,  rodáka  z našej obce. Bolo prijaté nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie OZ č. 47/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p.  schvaľuje   venovanie   príjmu z tomboly  fašiangového  plesu zo dňa  11.2.2023  

v sume 550.-€   na liečenie  chorého syna  Petra  Krajníka,  rodáka  z našej obce, bez 

pripomienok. 

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

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

 

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Starosta obce informoval poslancov o dopravnej nehode, ktorá sa stala dňa 3.2.2023. Nehodou 

došlo k poškodeniu   autobusovej zastávky  v stredisku obce. Škoda podľa vyčíslenej cenovej 

ponuky na opravu predstavuje 1955,00€. (príloha č. 8) 

Po diskusii na tému starosta dal hlasovať. Bolo prijaté nasledovné uznesenie. 

 



Uznesenie OZ č. 48/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p.  schvaľuje  opravu  dopravnou nehodou poškodenej   autobusovej zastávky  v stredisku 

obce zo dňa 3.2.2023  a následné  vymáhanie škody od  vinníka.   

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

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

 

V Sirníku dňa 24.02.2023      Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Starosta obce informoval OZ o opotrebovanej hracej ploche  MF. (príloha č. 9) 

Po diskusii na tému starosta dal hlasovať. Bolo prijaté nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie OZ č. 49/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p.  schvaľuje   podanie žiadosti o dotáciu na opravu  multifunkčného ihriska  z rezervy  

predsedu vlády  SR.   

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

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

 

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Starosta obce v nadväznosti na list SPF zo dňa 22.02.2023 vo veci odkúpenia pozemku KN C parc. 

č.  539/9, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 494 m2 v cene stanovenej SPF vo výške 

4,40€/m2 navrhol akceptáciu ponúknutej ceny zo strany SPF a jeho odkúpenia do vlastníctva obce 

Sirník. (príloha č. 10) 

Starosta dal hlasovať. Bolo prijaté nasledovné uznesenie.       

   

Uznesenie OZ č. 50/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p.  schvaľuje   odkúpenie pozemku KN C parc. č.  539/9, druh pozemku trvalý trávny 

porast o výmere 494 m2 v cene stanovenej SPF vo výške 4,40€/m2 bez pripomienok. 

 

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

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

 

 

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

V nadväznosti na žiadosť obce o odkúpenie pozemkov na Cintorínskej ulici a Hlavnej ulici 

starosta navrhol schváliť Zmluvu o prevode vlastníctva č. 02290/2022-PKZP-K40243/22.00 

týkajúcu sa pozemkov tak, ako je to uvedené v tabuľke. (príloha č. 11) 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie. 

        

Uznesenie OZ č. 51/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 



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

v z. n. p.  schvaľuje   Zmluvu o prevode vlastníctva č. 02290/2022-PKZP-K40243/22.00 

týkajúcu sa pozemkov: 
 

LV č.    C KN  
p. č.  

Druh 

pozemku  
Výmera  

m2  

Časť B 

LV  
Vlastník nezistený  Podiel k 

celku  

Výmera 

zodpovedajúca  
spoluvl. podielu v 

m2  Por.  
č.    

Hlavná ulica – chodník     

649  

  

  

331/53  

  

  

Zastavaná plocha 

a nádvorie  

  

  

7  

  

  

2  GONCI Juraj (SPF)  5/15   2,3333  

3  LEIZEROVIČ Jozef (SPF)  2/15   0,9333  

4  LEIZEROVIČOVÁ Fany (SPF)  2/15   0,9333  

Cintorínska ulica     

456  111/2  Zastavaná plocha 

a nádvorie  39  1  GANOCIOVÁ Zuzana (r.Tarbajová)  
(SPF)  

1/2  
19,5000  

490  

  

  

111/9  

  

  

Zastavaná plocha 

a nádvorie  

  

  

16  

  

  

1  Gonci Štefan, (r.1932) (SPF),  1/4  
4,0000  

2  Gonci Ján, (ž.Zuzana  
r.Bertová,nebohý) (SPF)  

1/4  
4,0000  

3  
Gonci Michal, (ž.Alžbeta 

r.Mitrová)  
(SPF)  

2/4  
8,0000  

606  102/1  Zastavaná plocha 

a nádvorie  79  1  André Juraj, SR, (r.1925, SPF),  1/1  79,0000  

803  111/6  
Zastavaná plocha 

a nádvorie  14  2  
Tušaiová Alžbeta r. Ješová, 

(nebohá)  
(SPF)  

1/12  
1,1667  

842  111/8  Zastavaná plocha 

a nádvorie  12  2  Gönczi Štefan, SR  1/2  
6,0000  

844  

  

  

111/12  

  

  

Zastavaná plocha 

a nádvorie  

  

  

36  

  

  

2  TUŠAI Ján, SR, (r.1928, SPF),  3/24  
4,5000  

3  Tudjová Mária r. Tušaiová, SR,  
(SPF)  

3/24  
4,5000  

5  Tušaiová Zuzana r. Čonková, SR,  
(SPF)  

6/24  
9,0000  

847  111/11  
Zastavaná plocha 

a nádvorie  27  1  
BODÁKOVÁ Zuzana (r.Bérešová)  

(SPF)  
3/9  

9,0000  

 
Celková výmera prevodu   

 
         152,87  

 

 za kúpnu cenu 669,56€.  
 

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

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

 

 

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 



Mgr. Viktória Hajduová, riaditeľka ZŠ, navrhla riešiť dopravnú situáciu na verejnom 

priestranstve pri základnej škole, čo sa týka parkovania a pohybu dopravných prostriedkov. 

Navrhla vypracovať dopravné značenie, aby sa predišlo dopravnej nehode. Na to starosta 

navrhol vypracovanie projektu dopravného značenia v celej obci. Po diskusii na tému bolo 

prijaté nasledovné uznesenie.   

Uznesenie OZ č. 52/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p.  schvaľuje   vypracovanie projektu dopravného značenia v celej obci a osadenie 

dopravných značiek. 

 

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

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

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Mgr. Branislav Maďar navrhol vyzvať zhotoviteľa chodníka na Hlavnej ulici na odstránenie vád 

diela – prasklín v telese chodníka. Po diskusii na tému bolo prijaté nasledovné uznesenie.   

 

Uznesenie OZ č. 53/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

v z. n. p.  schvaľuje   vyzvať zhotoviteľa chodníka na Hlavnej ulici na odstránenie vád diela – 

prasklín v telese chodníka.  

 

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

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

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 54/II/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

februára  2023 

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

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

 

V Sirníku dňa 24.02.2023 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bod č. 9 – Záver  

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na IV. zasadnutí OZ a zasadnutie o 18.38 hod. ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Roland Horos    .......................................... 

  

   Mgr. Marcel Zelvay     .......................................... 

 

 

Zapisovateľka zápisnice: Marta Volčková                ........................................... 


