Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 15.12.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Overovatelia: p. Karol Senrei
p. Peter Nemetz
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Daniel Fakla
P r o g r a m: 1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schválenie programu zastupiteľstva
4/ Schvaľovanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk pre
rok 2018
5/ Schvaľovanie Plánu zimnej údržby obce Sirk
6/ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
1. polrok 2018
7/ Informácie starostu obce
8/ Informácie hlavného kontrolóra obce
9/ Žiadosti občanov
10/ Diskusia
11/ Uznesenia
12/ Záver
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 9 poslancov sú prítomní 5
poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné. Chýbajúci poslanci p. Štefan Dani, p. Ján Kótai a p.
Silvester Kótai svoju neúčasť na zasadnutí OZ neospravedlnili. Poslanec p. Ernest Dulaj svoju
neúčasť ospravedlnil.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Karola Sendreia, p. Petra Nemetza.
za hlasovalo: 5 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
za hlasovalo: 5 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti boli:
0 poslancov
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta obce dal hlasovať za program dnešného zasadnutia, ale najskôr sa opýtal poslancov,
či majú niečo na doplnenie. Program zasadnutia bo schválený bez zmeny.
za hlasovalo: 5 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk pre rok
2018
Starosta obce predniesol návrh VZN č.1/2018 - VZN o miestnych daniach a poplatkoch na
území obce Sirk pre rok 2018.
Starosta obce následne informoval, že boli doručené dve pripomienky do VZN č.1/2018:
Pripomienka č.1:
Kto pripomienkuje: OcÚ
Obsah pripomienky:
§ 22, časť odseku (6) – úprava a zaokrúhlenie poplatku
(6) Sadzba dane za každý aj neúplný m2 užívaného priestranstva a každý aj neúplný deň sa
stanovuje na:
- za ambulantný predaj z osobného motorového vozidla 3,00 € na deň (z pôvodných 3,319 €),
- za predaj z dodávky 3,00 € na deň (z pôvodných 4,979 €),
- za predaj z nákladného motorového vozidla 5,00 € na deň (z pôvodných 6,638 €).
§ 22, odsek (7) - navýšenie a zaokrúhlenie poplatku
(7) Sadzba za poskytovanie služieb pojazdnou opravovňou alebo prevádzkou služieb, brúsenie
nožníc, nožov, oprava dáždnikov a pod. sa určuje paušálnou sumou 2,00 €/deň (z pôvodných
1,659 €).
V diskusii poslanci navrhli tieto poplatky zmeniť nasledovne:
(6)
- za ambulantný predaj z osobného motorového vozidla 3,00 € na deň (z pôvodných 3,319 €),
- za predaj z dodávky 5,00 € na deň (z pôvodných 4,979 €),
- za predaj z nákladného motorového vozidla 6,00 € na deň (z pôvodných 6,638 €).
(7)
- sadzba za poskytovanie služieb pojazdnou opravovňou alebo prevádzkou služieb, brúsenie
nožníc, nožov, oprava dáždnikov a pod. sa určuje paušálnou sumou 2,00 €/deň (z pôvodných
1,659 €).
Starosta dal hlasovať o tejto pripomienke:
za hlasovalo: 5 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
Pripomienka č.2:
Kto pripomienkuje: p. poslanec Ivan ZIMAN
Obsah pripomienky:
§ 21, Daň za psa v odseku (1) – doplnenie odpustenie poplatku
Navrhujem odpustiť poplatok za psa v plnej výške za každého psa, ktorého majiteľ preukáže
písomným potvrdením, že pes absolvoval akýkoľvek špeciálny výcvik (záchranársky, poľovný
a pod.). Starosta dal hlasovať o tejto pripomienke:
za hlasovalo: 1 poslancov
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zdržalo sa :
proti bolo:

4 poslancov
0 poslancov

Pripomienka č.2 bola týmto zamietnutá.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.1/2018 - VZN o miestnych daniach a
poplatkoch na území obce Sirk pre rok 2018 s doplnením pripomienky č. 1 v § 22, časť odseku
(6) a § 22, odsek (7).
za hlasovalo: 5 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 5.: Schvaľovanie Plánu zimnej údržby obce Sirk
Starosta obce informoval o vypracovaní Plánu zimnej údržby obce Sirk, zároveň konštatoval,
že ide o splnenie uznesenia č.8/II/2017 zo 7.2.2017. Dal hlasovať za tento plán
za hlasovalo: 5 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok
2018
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý
predniesol návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018.
Hlavný kontrolór obce informoval, že neobdržal žiadne pripomienky k tomuto plánu. Následne
sa opýtal prítomných či majú niečo na doplnenie do tohto plánu.
Pán poslanec Marian Ziman, navrhol doplniť do plánu kontrolnej činnosti v odseku Ostatné
kontroly ako bod č.3 - Kontrolu dodržiavania pracovnej doby a dochádzky zamestnancov OcÚ.
Starosta dal hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.
polrok 2018 s doplnením v odseku Ostatné kontroly ako bod č.3 - Kontrola dodržiavania
pracovnej doby a dochádzky zamestnancov OcÚ.
za hlasovalo: 4 poslanci
zdržalo sa : 1 poslanec
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 7.: Informácie starostu obce
a/ Právne služby pre obec
Starosta oznámil, že v zmysle uznesenia č. 7/XI/2017 zo dňa 10.11.2017 obec Sirk uzavrela za
účelom zabezpečenia právnych služieb zmluvu s právnikom JUDr. Marianom Dzuroškom.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
b/ Odpredaj majetku obce
Starosta informoval, že bol spracovaný nový znalecký posudok na pozemky okolo starého
viaduktu a budovy starého viaduktu a garáž. Nasledovať bude zverejnenie priameho predaja
tohto majetku obce (predpoklad - v mesiaci január 2018). OZ zobralo informáciu na vedomie.
c/ Obecný zberný dvor
Starosta informoval, že sa dohodol s p. Chovankom o odovzdaní časti budovy a areálu
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známeho ako „Synflex“ pod obec Sirk za účelom zriadenia Obecného zberného dvoru. Práce
(čistenie areálu, oprava oplotenia) sa začnú až po zlepšení počasia. OZ zobralo informáciu na
vedomie.
d/ Nákup vlečky za traktor
Starosta obce informoval, že práve dnes t.j. 15.12.2017 má byť dodaná vlečka za traktor od
firmy AGROBON Bojná s.r.o. v cene 5658,- eur s DPH. V cene je už zahrnutá aj doprava. OZ
zobralo informáciu na vedomie.
e/ Inventúra majetku obce
Starosta informoval že inventúra majetku obce pokračuje podľa plánu, termín je do konca
roka 2017 a inventarizačný zápis sa bude realizovať v mesiaci január 2018. Predseda
inventarizačnej komisie p. poslanec Marian Ziman informoval OZ, že zostáva vykonať fyzickú
inventúru ešte v Dome smútku a v priestoroch obecného futbalového klubu. OZ zobralo
informáciu na vedomie.
f) Združenie Sirkovanci – starosta obce informoval o podpísaní zmluvy o spolupráci medzi
občianskym združením Sirkovanci a obcou Sirk. OZ zobralo informáciu na vedomie.
O slovo sa prihlásil zástupca predsedu združenia Sirkovanci p. Marian Ziman, ktorý sa
poďakoval obci Sirk za podporu pri organizovaní prvej spoločnej akcie – Súťaž v kartovej hre
SEDMA, ktorá sa konala dňa 9.12.2017.
g) Informačné tabule – starosta obce informoval, že sa dali vyrábať tabule, ktoré zakazujú
podomový predaj na území obce Sirk a informujú, že obec je monitorovaná kamerovým
systémom. OZ zobralo informáciu na vedomie.
h) Ohňostroj – starosta obce predniesol otázku nákupu pyrotechniky na Silvester 2017.
Uviedol, že suma schválená OZ na nákup pyrotechniky v minulom roku bola 850,- eur.
Po krátkej diskusii poslancov OZ sa navrhla celková suma na nákup pyrotechniky 500,- eur,
s tým, že pyrotechnika bude rozdelená nasledovne:
časť Sirk – v sume 200 eur,
časti Červeňany, Železník a Šrobárka – v sume po 100 eur.
Starosta dal následne hlasovať za nákup pyrotechniky v celkovej sume do 500 eur.
za hlasovalo: 5 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 8.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami
o výsledkoch kontrol za predchádzajúce obdobie.
15/2017 – Kontrola použitia finančných prostriedkov vynaložených v 1. a 2. etape obnovy
“Gotického kostola”
16/2017 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia
pokladne OcÚ Sirk
17/2017 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za november 2017.
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Všetky správy o výsledkoch kontrol budú zverejnené na webovej stránke obce Sirk.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
K bodu 9.: Žiadosti občanov
a) Žiadosť o pridelenie bunky - p. Alžbeta Lániová podala žiadosť na pridelenie bunky na
Slobodárni. Starosta informoval, že k dnešnému dňu nie je voľná žiadna bunka a preto bola
menovaná zaradená do poradovníka. OZ zobralo informáciu na vedomie.
b) Žiadosť o pridelenie bunky - p. Ľudovít Sendrei, bytom č.138, podal žiadosť na pridelenie
bunky na Slobodárni. Starosta informoval, že k dnešnému dňu nie je voľná žiadna bunka a
preto bol menovaný zaradený do poradovníka. OZ zobralo informáciu na vedomie.
c) Žiadosť o zrušenie plotu - p. Róbert Polák, bytom Sirk č.16, podal žiadosť na odstránenie
plechového plotu, ktorý mu pod oknom postavil jeho sused p. Korčok. Starosta informoval, že
sa zistia možnosti vyriešenia tohto stavu a p. Polák bude o tom následne informovaný. OZ
zobralo informáciu na vedomie.
d) Kontrola vývozu komunálneho odpadu – p. poslanec Marian Ziman navrhol aby kontrolná
komisia zistila skutočný počet vyvážaných nádob na komunálny odpad počas vývozného dňa
a toto zistenie porovnala s fakturovaným počtom.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
za hlasovalo: 5 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
e) Prenájom nebytových priestorov – p. Renáta Urbanová, bytom Rákošská Baňa č. 270,
podala žiadosť o prenájom nebytových priestorov na adrese Sirk č. 66 (bývalé potraviny), za
účelom zriadenia predajne potravín.
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
za hlasovalo: 4 poslanci
zdržalo sa : 1 poslanec
proti bolo:
0 poslancov
f) Tanečná zábava – p. Dáša Sendrejová, bytom Sirk č.136, podala žiadosť o schválenie
organizovania kultúrno-spoločenskej zábavy v budove kultúrneho domu dňa 25.12.2017.
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
za hlasovalo: 4 poslanci
zdržalo sa : 1 poslanec
proti bolo:
0 poslancov
g) Finančná výpomoc – p. Dušan Tamáš, bytom Sirk č.167, podal žiadosť o finančnú výpomoc
v sume 50 eur, z dôvodu zlej finančnej situácie.
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
za hlasovalo: 0 poslanci
zdržalo sa : 5 poslanec
proti bolo:
0 poslancov
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K bodu 10.: Diskusia
a) p. Tamáš – upozornil na „úžeru“ v obci Sirk, či sa s tým nedá niečo robiť, keď sú v obci aj
kamery. Starosta odpovedal, že ak má takéto znalosti nech sa obráti na PZ SR. Ďalej p. Tamáš
uviedol, že je hanba ako sa vykonávajú MOS a AČ zo strany rómskych spoluobčanov.
b) p. poslanec Peter Nemetz – upozornil na pochybenia na OcÚ:
Z osobnej skúsenosti zistil, že potvrdenia, ktoré dostáva za zaplatenie stravy pre jeho syna
v MŠ, často nesedia so skutočnosťou. Predložil vystavený PPD za odber stravy na sumu 26 eur,
ale v skutočnosti zaplatil len 13 eur, podotkol, že nechápe ako to môže v ŠJ účtovne sedieť.
Navrhol preto poveriť hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly celkového financovania
a účtovania stravy v školskej jedálni. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
hlasovalo:
4 poslanci
zdržalo sa : 1 poslanec
proti bolo:
0 poslancov
Ako ďalší príklad pochybení na OcÚ p. poslanec Peter Nemetz uviedol nezrovnalosti pri
výplate za mesiac október 2017 u zamestnanca MŠ p. Halmovej, ktorej pracovníčka OcÚ
vystavila výplatnú pásku na viac ako 2x vyššiu sumu ako reálne obdržala v zmysle pracovnej
zmluvy na osobný účet. Hlavný kontrolór obce sa vyjadril, že danú informáciu preverí.
c) p. Remper – upozornil na skutočnosť, že v časti Starý Sirk (posledné domy v smere na
Červeňany - p. Knežník, p. Dinajová, p. Beláň,...) nepočuť obecný rozhlas.
K bodu 11.: Uznesenie zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.
K bodu 12: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta
obce poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
OVEROVATELIA : ................................................
...............................................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení:
UZNESENIE Č. 5/XII/2017
Schvaľuje:
Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu.
UZNESENIE Č. 6/XII/2017
Schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: p. Karola Sendreia, p. Petra Nemetza.
UZNESENIE Č. 7/XII/2017
Schvaľuje:
Program dnešného rokovania OZ bez zmien.
UZNESENIE Č. 8/XII/2017
Schvaľuje:
VZN č.1/2018 – VZN o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk pre
rok 2018.
UZNESENIE Č. 9/XII/2017
Schvaľuje:
Plán zimnej údržby obce Sirk.
UZNESENIE Č. 10/XII/2017
Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018.
UZNESENIE Č. 11/XII/2017
Schvaľuje:
Zakúpenie zábavnej pyrotechniky v cene do 500 eur.
UZNESENIE Č. 12/XII/2017
Ukladá:
Kontrolnej komisii obce Sirk - vykonať kontrolu počtu skutočne vyvezených
nádob na komunálny odpad a toto zistenie porovnať s fakturovaným počtom.
UZNESENIE Č. 13/XII/2017
Schvaľuje:
Žiadosť pani Renáte Urbanovej, bytom Rákošská Baňa č. 270, o prenájom
nebytových priestorov na adrese Sirk č. 66, za účelom zriadenia predajne
potravín.
UZNESENIE Č. 14/XII/2017
Schvaľuje:
Žiadosť p. Dáši Sendrejovej na organizovanie kultúrno-spoločenskej zábavy
v budove kultúrneho domu dňa 25.12.2017.
UZNESENIE Č. 15/XII/2017
Zamieta:
Žiadosť p. Dušana Tamáša o finančnú výpomoc.
UZNESENIE Č. 16/XII/2017
Ukladá:
Hlavnému kontrolórovi obce Sirk - vykonať kontrolu celkového financovania
a účtovania stravy v školskej jedálni.
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UZNESENIE č. 17/XII/2017
Berie na vedomie:
bod č. 7, písm. a, b, c, d, e, f, g
bod č. 8,
bod č. 9, písm. a, b, c
bod č. 10, písm. a, c

Overovatelia: .........................................................
.........................................................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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