Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 10.11.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Overovatelia:

p. Marian Ziman
p. Silvester Kótai

Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Daniel Fakla
P r o g r a m: 1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

9./
10./
11./
12./

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zastupiteľstva
Odovzdanie osvedčenia nastupujúcemu poslancovi
zastupiteľstva a zloženie sľubu poslanca
Zmena zloženia komisií, voľba ich predsedov
Schválenie sobášiaceho rečníka
Informácie starostu obce
Informácie hlavného kontrolóra obce
Žiadosti občanov
Diskusia
Uznesenia
Záver

obecného

K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia
Otvorenie rokovania OZ previedol starosta obce p. Daniel Fakla, privítal všetkých prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a hostí a konštatoval, že z 8 poslancov sú prítomní 6
poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné. Chýbajúci poslanec p. Ernest Dulaj svoju neúčasť na
zasadnutí OZ neospravedlnil. Chýbajúci poslanec p. Ivan Cangár odkázal, že sa pripojí na
zasadnutie neskôr.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice navrhol p. Daniela Faklu
za hlasovalo: 6 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti boli:
0 poslancov
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Mariana Zimana, p. Silvestra Kótaia
za hlasovalo: 6 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta obce oznámil prítomným, že všetci poslanci OZ dostali spolu s pozvánkou aj
program rokovania OZ. Dal hlasovať. OZ jednomyseľne schválilo program rokovania OZ.
za hlasovalo: 6 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
K bodu 4.: Odovzdanie osvedčenia poslanca a zloženie sľubu poslanca
Starosta obce p. Daniel Fakla informoval o zániku poslaneckého mandátu novozvoleného
starostu obce podľa § 11 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zložením zákonom predpísaného sľubu starostu obce dňom
31.10.2017, čím došlo k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Sirk,
funkcie predsedu sociálnej komisie, člena hospodárskej komisie, LVH, stavebného poriadku,
člena komisie na riešenie rómskej problematiky, člena komisie na ochranu verejného
záujmu a člena inventarizačnej komisie.
Informoval náhradníka za poslanca p. Petra Nemetza o zložení sľubu poslanca OZ. Prečítal
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a poslanec p. Peter Nemetz slovom „sľubujem“ a
podpisom zložil zákonom predpísaný sľub. Starosta obce odovzdal poslancovi p. Petrovi
Nemetzovi osvedčenie.
Starosta konštatoval, že zložením sľubu sa mení počet poslancov dnešného OZ. Z 9 poslancov
sú prítomní 7 poslanci, čiže OZ je naďalej uznášania schopné.
K bodu 5.: Zmena zloženia komisií, voľba ich predsedov
Starosta obce navrhol poslanca p. Petra Nemetza na uprázdnené miesto predsedu a členov
komisií nasledovne:
1. poslanca Petra Nemetza za predsedu sociálnej komisie.
2. poslanca Petra Nemetza za člena:
a) hospodárskej komisie, LVH, stavebného poriadku,
b) komisie na riešenie rómskej problematiky,
c) komisie na ochranu verejného záujmu.
Za navrhnuté obsadenie uprázdneného miesta predsedu a členov komisií sa hlasovalo
nasledovne:
za hlasovalo: 7 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
Ďalej starosta po krátkej diskusii navrhol zmenu zloženia inventarizačnej komisie nasledovne:
- za predsedu inventarizačnej komisie navrhol:
p. Mariana Zimana
- za členov inventarizačnej komisie navrhol:
p. Jána Kótaia
p. Petra Nemetza
p. Štefana Daniho
p. Ivana Zimana
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za hlasovalo: 7 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
K bodu 6.: Určenie sobášiaceho rečníka
Starosta, nakoľko mu to vyplýva z funkcie vyzval poslancov OZ, aby schválili starostu obce p.
Daniela Faklu v zmysle zákona č.36/2005 o rodine za sobášiaceho rečníka.
za hlasovalo : 7 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov
K bodu 7.: Informácie starostu obce
a/ Právne služby pre obec
V zmysle uznesenia č. 9/V/2016 zo dňa 24.5.2016, ktorým OZ schválilo zabezpečiť právne
služby – právnika pre obec Sirk, starosta navrhol schválenie uzavretia zmluvy s právnikom
JUDr. Marianom Dzuroškom, v sume 83,00 eur mesačne za právne služby pre obec Sirk.
za hlasovalo: 7 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
Na zasadnutie OZ sa dostavil chýbajúci poslanec p. Ivan Cangár. Starosta konštatoval, že sa
mení počet poslancov dnešného OZ. Z 9 poslancov sú prítomní 8 poslanci, čiže OZ je naďalej
uznášania schopné.
b/ Odpredaj majetku obce
Starosta informoval, že chýba schvaľujúce uznesenie OZ o odpredaji majetku obce Štátnym
lesom SR, čo má za následok nemožnosť dokončiť prevod tohto obecného majetku
Katastrálnym odborom Revúca na nového vlastníka. Z tohto dôvodu je potrebné celý proces
odpredaja majetku obce zopakovať.
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca,
zapísaných na liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Revúca ako:
Pozemky:
- parcela registra C, parcelné číslo 548/23, vo výmere 108 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra C, parcelné číslo 548/45, vo výmere 667 m2, druh pozemku ostatné
plochy,
- parcela registra C, parcelné číslo 548/48, vo výmere 62 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria,
- parcela registra C, parcelné číslo 548/49, vo výmere 305 m2, druh pozemku ostatné
plochy.
Stavby:
- budova bez súpisného čísla na parcele KN-C č. 548/47 a na parcele KN-C č. 548/48.
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Pozn.: Ide o pozemky okolo starého viaduktu a budovy starého viaduktu a garáž, ktoré budú
slúžiť na základe žiadosti ŠL SR OZ Revúca na krmivo pre zver ako súčasť projektu zriadenia
obory.
Starosta obce navrhol aby sa tieto nehnuteľnosti schválili ako prebytočný majetok obce
a následne sa zverejnil zámer obce na priamy predaj tohto majetku v zmysle Zákona č.
138/1991 Zb. – Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
c/ Obecný zberný dvor
Starosta informoval o zámere zriadenia Obecného zberného dvoru v časti areálu známeho
ako „Synflex“. Prebehla diskusia a následne dal starosta hlasovať za schválenie zámeru:
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
d/ Obecná rada
V zmysle uznesenia č. 14/V/2017 zo dňa 22.5.2017, ktorým OZ schválilo zriadiť Obecnú radu,
starosta obce po krátkej diskusii navrhol členov Obecnej rady nasledovne: p. Marian Ziman,
p.Štefan Dani, p. Karol Sendrei. Dal hlasovať za návrh:
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
e/ Nákup vlečky za traktor
Starosta obce navrhol zakúpiť vlečku za traktor v sume do 6000 eur s DPH, ktorá by slúžila
pre potreby OcÚ a občanov obce. V diskusii sa poslanci OZ zhodli, že má ísť
o jednonápravovú výklopnú vlečku, s nosnosťou cca. 4 tony.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
f/ Príkaz starostu obce na vykonanie inventúry
V zmysle zákona o účtovníctve ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov vydal starosta obce Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku
a záväzkov obce Sirk k 31.12.2017.
Obdobie vykonania inventarizácie starosta obce stanovil: od 13.11.2017 do 31.12.2017.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
Príkaz na vykonanie inventarizácie tvorí prílohu tejto zápisnice.
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g/ Rekonštrukcia komínov – „Slobodáreň“
Starosta obce informoval o nevyhnutnosti rekonštruovať (vybudovať) komíny na budove
„Slobodáreň“. Dodal tiež, že v minulom období bol vypracovaný projekt na výstavbu
komínov. Informoval, že obec osloví stavebné firmy za účelom získania cenových ponúk. OZ
zobralo informáciu na vedomie.
h/ Informácia o vydaní nových interných predpisov obce s platnosťou od 10.11.2017:
Starosta obce informoval, že boli spracované nasledovné interné predpisy obce:
- Interná smernica - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Sirk,
- Interná smernica - Postup pri výkone inventarizácie Obce Sirk,
- Interná smernica - Smernica vyraďovacej a likvidačnej komisie.
OZ schválilo IS – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Sirk nasledovne:
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
OZ zobralo na vedomie spracovanie IS - Postup pri výkone inventarizácie Obce Sirk a
Smernicu vyraďovacej a likvidačnej komisie.
i/ Informácia o pokračovaní v prácach na „Gotickom kostole“
Starosta obce informoval, že do konca roka 2017 sú vyčlenené z Ministerstva kultúry
prostriedky na financovanie 3. a 4. etapy:
- 3. Etapa – zabezpečovacie práce a projektová dokumentácia (odstránenie
pôvodného krovu, statické zabezpečenie stavby a statický posudok)
- 4. Etapa – archeologický výskum v súvislosti s obnovou „Gotického kostola“
Starosta obce skonštatoval, že sa obec pokúsi vykonať verejné obstarávanie, na získanie
zhotoviteľov pre jednotlivé etapy, ale je možné, že z nedostatku času to už nebude možné
zrealizovať. OZ zobralo informáciu na vedomie.
K bodu 8.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami
o výsledkoch kontrol za predchádzajúce obdobie.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
Všetky správy o výsledkoch kontrol budú zverejnené na webovej stránke obce Sirk.
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K bodu 9.: Žiadosti občanov
a) Združenie Sirkovanci – starosta obce informoval o doručení žiadosti o podpísanie zmluvy
o spolupráci medzi občianskym združením Sirkovanci a obcou Sirk. Prečítal znenie návrhu
zmluvy. Následne odovzdal slovo predsedovi združenia Sirkovanci p. JUDr. Jánovi Frákovi,
ktorý prítomných zoznámil s plánmi združenia.
Starosta obce dal hlasovať za podpísanie zmluvy o spolupráci medzi občianskym združením
Sirkovanci a obcou Sirk:
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
b) Tanečná zábava – Roma Sirk - starosta obce informoval o doručení žiadosti občianskeho
združenia Roma Sirk o schválenie organizovania tanečnej zábavy v budove kultúrneho domu
dňa 24.11.2017. Dal hlasovať:
za hlasovalo: 7 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
1 poslancov
c) Požiarne vozidlo Tatra - starosta obce informoval o doručení žiadosti z obce Hucín a obce
Gemerská Ves na bezplatný prevod požiarneho vozidla Tatra.
Po diskusii starosta obce navrhol vozidlo ponechať, požiadať o jeho generálku a až po
schválení žiadosti na požiarne vozidlo IVECO rozhodnúť či vozidlo Tatra bezplatne odovzdá
obec Sirk inej obci. Preto navrhol obe žiadosti zamietnuť.
Dal hlasovať za obe žiadosti:
za hlasovalo: 1 poslancov
proti bolo:
7 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
d) Žiadosť o pridelenie bunky - p. Silvia Havranová podala žiadosť na pridelenie bunky na
Slobodárni. Starosta informoval, že k dnešnému dňu nie je voľná žiadna bunka a preto
navrhol zaradiť menovanú do poradovníka.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
e) Žiadosť o pridelenie bunky - p. Agáta Havranová podala žiadosť na pridelenie bunky na
Slobodárni. Starosta informoval, že k dnešnému dňu nie je voľná žiadna bunka a preto
navrhol zaradiť menovanú do poradovníka.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
f) Žiadosť o zakúpenie unimobunky - p. Silvia Havranová podala žiadosť o zakúpenie
unimobunky za účelom bývania s celou rodinou. Po diskusii sa rozhodlo, že sa preverí či je
legislatívne možné zo strany obce zakúpiť unimobunku a darovať ju žiadateľke na pozemok
jej druha. OZ zobralo žiadosť na vedomie.
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g) Žiadosť o zakúpenie unimobunky - p. Agáta Havranová podala žiadosť o zakúpenie
unimobunky za účelom bývania s celou rodinou. Po diskusii sa rozhodlo, že sa preverí či je
legislatívne možné zo strany obce zakúpiť unimobunku a darovať ju žiadateľke na pozemok
jej druha. OZ zobralo žiadosť na vedomie.
h) Žiadosť o výmenu bunky na Slobodárni - p. Zdena Horváthová podala žiadosť o výmenu
bunky z dôvodu rušenia pokoja zo strany susedov bývajúcich v bunke nad ňou. OZ rozhodlo
o predvolaní oboch strán na riešenie pred komisiu na ochranu verejného poriadku
a priestupkov. Starosta dal hlasovať o žiadosti:
za hlasovalo: 0 poslancov
proti bolo:
7 poslancov
zdržalo sa:
1 poslancov
i) Žiadosť o opravu strechy - p. Milan Horváth podal žiadosť o opravu strechy jeho súkromného rodinného domu.
za hlasovalo: 0 poslancov
proti bolo:
8 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
j) Pamätné tabule - p. Katarína Poprocká žiada o výrobu pamätnej tabule na pomník v parku,
nakoľko tá pôvodná je zničená resp. chýba. Zároveň žiada o osadenie pamätnej tabule na
rodný dom p. Jána Jasenku – osobnosti obce Sirk pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
k) Žiadosť o vestibul – Poľovnícke združenie Sirk
Starosta obce informoval o doručení žiadosti poľovníckeho združenia Sirk o schválenie
vestibulu kultúrneho domu dňa 18.11.2017, za účelom posedenia po spoločnej poľovačke.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
K bodu 10.: Diskusia
a) p. Havranová – sa opýtala čo bude s nimi, keď im končí zmluva na bunku na Slobodárni.
Starosta odpovedal, že v zmysle platnej nájomnej zmluvy musia bunku uvoľniť. Oznámil, že
im bude pridelená nová bunka podľa poradovníka.
b) p. Zimanová – informovala OZ
- o potrebe dokončiť úpravu okolo chodníka pri kine „Stachanov“ (fólie, kôra,..)
- o potrebe opravy strechy na kine „Stachanov“
- o problematike s odvozom smetí v kolónii Ladislava
- o sklamaní, že obec neurobila nič pre to aby v obci vzniklo komunitné centrum, ktoré je
podľa nej potrebné pre mimoškolskú výchovu detí,
- o potrebe rekonštrukcie telocvične (podlaha)
- o potrebe opravy vodovodu v spodnej kolónii Ladislava
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c) p. Sirkovská – sa opýtala čo s neplatičmi daní, či budú postihovaný. Starosta odpovedal, že
sa urobí kontrola výberu poplatkov a daní. Neplatiči budú predvolaný na OcÚ a riešení
v zmysle platnej legislatívy SR.
d) p. Remper – sa opýtal kedy bude vyriešený komín u p. Horvátha – upozornil na riziko
požiaru tohto domu – starosta odpovedal, že si preverí aktuálny stav u p. Horvátha.
- opakovane informoval o potrebe vyčistenia jarku pri dome p. Záhona
- sa opýtal kedy bude funkčný obcou zakúpený Bowling – starosta odpovedal, že sa musí
najskôr pripraviť miestnosť.
e) p. Tamášová – informovala starostu a OZ, že niektorí obyvatelia jej hádžu odpadky do
dvora. Starosta jej odpovedal, že s takýmito vecami má prísť na OcÚ, hneď ako to zistí, aby sa
to mohlo podstúpiť komisii na ochranu verejného poriadku a priestupkov. Tiež ju požiadal
aby sa v pondelok 13.11.2017 dostavila na OcÚ, aby k danej veci podala viac informácií.
f) p. poslanec Marian Ziman – navrhol aby hlavný kontrolór obce preveril ako boli použité
finančné prostriedky v 1. a 2. etape obnovy „Gotického kostola“. Starosta dal hlasovať
o tomto návrhu.
za hlasovalo: 8 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
g) p. poslanec Dani – informoval, že podľa jeho názoru je potrebné zrekonštruovať volebnú
miestnosť v časti Ladislava. Starosta odpovedal, že si preverí skutočný stav týchto priestorov.
h) p. poslanec Marian Ziman, p. poslanec Peter Nemetz – sa informovali ako to je s
vymáhaním škody spôsobenej nákupom predraženého zariadenia do školskej jedálne, či už
obec v tejto veci začala konať. Starosta odpovedal, že po uzavretí zmluvy s právnikom, zistí
možnosti čo sa v tejto veci dá robiť.
K bodu 11.: Uznesenia
Uznesenie zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za jednotlivé body sa
rokovalo samostatne
K bodu 12.: Záver
OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 10.11.2017
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení:
UZNESENIE Č. 1/XI/2017
Schvaľuje: Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu
UZNESENIE Č. 2/XI/2017
Schvaľuje: Overovateľov zápisnice: p. Mariana Zimana, p. Silvestra Kótaia
UZNESENIE Č. 3/XI/2017
Schvaľuje: Program dnešného rokovania OZ bez zmien
UZNESENIE Č. 4/XI/2017
A. Berie na vedomie
1. zánik poslaneckého mandátu novozvoleného starostu obce p. Daniela Faklu podľa § 11
ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zložením zákonom predpísaného sľubu starostu obce dňom 31.10.2017, čím došlo k
uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Sirk, funkcie predsedu
sociálnej komisie, člena hospodárskej komisie, LVH, stavebného poriadku, člena komisie na
riešenie rómskej problematiky, člena komisie na ochranu verejného záujmu a člena
inventarizačnej komisie.
2. Oznámenie starostu obce o nastúpení p. Petra Nemetza za poslanca obecného
zastupiteľstva obce Sirk a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa p. Peter Nemetz stal
poslancom obecného zastupiteľstva.
B. Konštatuje, že
P. Peter Nemetz zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
UZNESENIE Č. 5/XI/2017
Volí: 1. poslanca Petra Nemetza za predsedu sociálnej komisie.
2. poslanca Petra Nemetza za člena:
a) hospodárskej komisie, LVH, stavebného poriadku,
b) komisie na riešenie rómskej problematiky,
c) komisie na ochranu verejného záujmu,
Volí:

nové zloženie inventarizačnej komisie:
Predseda:
p. Marian Ziman
Členovia:
p. Ján Kótai, p. Peter Nemetz, p. Štefan Dani, p. Ivan Ziman
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UZNESENIE Č. 6/XI/2017
Schvaľuje:
Za sobášiaceho rečníka starostu obce - p. Daniela Faklu.
UZNESENIE Č. 7/XI/2017
Schvaľuje:
Uzavretie zmluvy s p. JUDr. Marianom Dzuroškom, s odmenou za právne
služby v sume 83,00 eur mesačne.
UZNESENIE Č. 8/XI/2017
Nasledovné nehnuteľnosti vo výhradnom vlastníctve obce Sirk:
Pozemky:
- parcela registra C, parcelné číslo 548/23, vo výmere 108 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra C, parcelné číslo 548/45, vo výmere 667 m2, druh pozemku ostatné
plochy,
- parcela registra C, parcelné číslo 548/48, vo výmere 62 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria,
- parcela registra C, parcelné číslo 548/49, vo výmere 305 m2, druh pozemku ostatné
plochy.
Stavby:
- budova bez súpisného čísla na parcele KN-C č. 548/47 a na parcele KN-C č. 548/48.
A. Schvaľuje: uvedené nehnuteľnosti za prebytočný majetok obce.
B. Schvaľuje: zverejniť zámer obce na priamy predaj uvedených nehnuteľností v zmysle
Zákona č. 138/1991 Zb. – Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí.
UZNESENIE Č. 9/XI/2017
Schvaľuje:
Zriadenie Obecného zberného dvoru v areáli tzv. „Synflexu“.
UZNESENIE Č. 10/XI/2017
Schvaľuje:
Zriadenie obecnej rady v zložení:
p. Marian Ziman, p.Štefan Dani, p. Karol Sendrei.
UZNESENIE Č. 11/XI/2017
Schvaľuje:
Nákup traktorovej vlečky v sume do do 6000 eur s DPH.
UZNESENIE Č. 12/XI/2017
Schvaľuje:
Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk
k 31.12.2017.
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UZNESENIE Č. 13/XI/2017
A. Schvaľuje: Internú smernicu - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Sirk.
B. Berie na vedomie: Internú smernicu - Postup pri výkone inventarizácie Obce Sirk,
Interná smernica - Smernica vyraďovacej a likvidačnej komisie.
UZNESENIE Č. 14/XI/2017
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi občianskym združením Sirkovanci a
obcou Sirk.
UZNESENIE Č. 15/XI/2017
Schvaľuje:
Žiadosť občianskeho združenia Roma Sirk na organizovanie tanečnej zábavy
v kultúrnom dome dňa 24.11.2017.
UZNESENIE Č. 16/XI/2017
Zamieta:
Žiadosť obce Hucín a žiadosť obce Gemerská Ves na bezplatný prevod požiarneho vozidla Tatra.
UZNESENIE Č. 17/XI/2017
Schvaľuje:
Zaradiť do poradovníka - Žiadosť p. Silvii Havranovej o bunku na „Slobodárni“.
UZNESENIE Č. 18/XI/2017
Schvaľuje:
Zaradiť do poradovníka - Žiadosť p. Agáta Havranovej o bunku na „Slobodárni“
UZNESENIE Č. 19/XI/2017
Zamieta:
Žiadosť p. Zdena Horváthovej o výmenu bunky na „Slobodárni“
UZNESENIE Č. 20/XI/2017
Zamieta:
Žiadosť p. Milana Horvátha o opravu strechy jeho rodinného domu.
UZNESENIE Č. 21/XI/2017
Schvaľuje:
Nákup a osadenie pamätnej tabule na pamätník v parku v obci Sirk a na rodný
dom p. Jána Jasenku.
UZNESENIE Č. 22/XI/2017
Schvaľuje:
Žiadosť poľovníckeho združenia Sirk o poskytnutie vestibulu kultúrneho domu
dňa 18.11.2017.
UZNESENIE Č. 23/XI/2017
Ukladá:
Hlavnému kontrolórovi obce Sirk - preveriť použitie finančných prostriedkov
vynaložených v 1. a 2. etape obnovy „Gotického kostola“, s termínom do
budúceho zasadnutia OZ.
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UZNESENIE č. 24/XI/2017
Berie na vedomie: bod č. 7, písm. g, i
bod č. 8,
bod č. 9, písm. f, g,
bod č. 10, písm. a, b, c, d, e, g, h

Overovatelia: .........................................................
.........................................................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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Príloha č.1

PRÍKAZ STAROSTU OBCE
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017
V zmysle zákona o účtovníctve ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov vydávam p r í k a z
na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk k 31.12.2017
Pre vykonanie inventarizácie menujem inventarizačnú komisiu v zložení:
Inventarizačná komisia:
Predseda:
Marian ZIMAN
Členovia:
Ján KÓTAI
Peter NEMETZ
Štefan DANI
Ivan ZIMAN
V zmysle Uznesenia č.5/XI/2017 zo dňa 10.11.2017
Inventarizačná komisia:
1) vykonáva inventúru majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v
stanovenom termíne a rozsahu
2) zodpovedá za správne zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov, čo potvrdzujú podpisovým záznamom na každej strane
inventúrneho súpisu
3) zhodnotí inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
a vyhotoví „Inventarizačný zápis o inventarizácii“, ktorý bude obsahovať aj
vysporiadanie inventarizačných rozdielov
4) skontroluje, či sú spísané dohody o hmotnej zodpovednosti s hmotne
zodpovednými osobami
5) pripraví návrh na vyradenie morálne a fyzicky opotrebovaného majetku.
Obdobie vykonania inventarizácie: od 13.11.2017 do 31.12.2017
Rozsah inventarizácie:
Inventarizácia sa vykoná vo všetkých priestoroch, ktoré sú majetkom obce Sirk.
Všetok HIM, NHIM, 1x poklad. hotovosť k 31.12.2017 a ostatný majetok v správe obce
· Aktíva – hmotný a nehmotný dlhodobý majetok, drobný hmotný a nehmotný majetok,
zásoby, pohľadávky, pokladňa, ceniny, zostatky na účtoch, majetok na podsúvahových
účtoch.
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· Pasíva – záväzky, rozdiel majetku a záväzkov.

Vyraďovacia a likvidačná komisia:
Predseda:
Peter NEMETZ
Členovia:
Ivan CANGÁR
Štefan DANI
V Sirku dňa 10.11.2017
Daniel FAKLA
starosta obce
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