Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 22.12.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Overovatelia: p. Ivan Cangár
p. Štefan Dani
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/ Mimoriadne odmeny poslancov OZ
5/ Úprava rozpočtu obce Sirk za rok 2017
6/ Schvaľovanie rozpočtu obce Sirk na rok 2018
7/ Informácie starostu obce
8/ Žiadosti občanov
9/ Diskusia
10/ Uznesenia
11/ 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 8
poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné. Chýbajúci poslanec p. Karol Sendrei svoju neúčasť na
zasadnutí OZ neospravedlnil.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ivana Cangára a p. Štefana Daniho.
za hlasovalo: 8 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
za hlasovalo: 8 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti boli:
0 poslancov
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu zastupiteľstva. Pán
poslanec Dani navrhol doplniť jeden bod – mimoriadne odmeny poslancov OZ.
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Starosta dal hlasovať za program dnešného zasadnutia s doplnením bodu „Mimoriadne
odmeny poslancov OZ“ ako bod č.4 :
za hlasovalo: 8 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 4.: Koncoročné odmeny poslancov OZ
Starosta vyzval pána poslanca Daniho aby predniesol svoj návrh na mimoriadne koncoročné
odmeny poslancov OZ nakoľko navrhol zaradiť tento bod do programu dnešného zasadnutia
OZ. Pán poslanec Dani navrhol sumu 50,- eur na jedného poslanca OZ, tento návrh zdôvodnil
tým, že si túto mimoriadnu odmenu poslanci OZ zaslúžia za svoju prácu počas roka 2017.
Prebehla krátka diskusia.
Starosta dal následne hlasovať o mimoriadnej odmene vo výške 50,- eur pre poslancov OZ:
za hlasovalo: 4 poslancov
zdržalo sa:
2 poslanci
proti boli:
2 poslanci
K bodu 5.: Úprava rozpočtu obce Sirk za rok 2017 – rozpočtové opatrenie č.1
Úpravu rozpočtu predniesol starosta obce. Úprava rozpočtu bola prevedená v príjmovej časti,
ako i výdavkovej časti. Úprava bola prevedená tak, aby bol rozpočet vyrovnaný.
Išlo o úpravu rozpočtu na skutočnosť za rok 2017. Nakoľko obec dostala viac podielových daní,
ako bolo predpokladané, z toho dôvodu bol príjem rozpustený do výdavkov. Prebehla krátka
diskusia, v ktorej na jednotlivé otázky poslancov k úprave rozpočtu odpovedal starosta obce
a hlavný kontrolór obce.
Starosta dal hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2017 – rozpočtové opatrenie č.1
za hlasovalo: 8 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov

K bodu 6.: Schvaľovanie rozpočtu obce Sirk na rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 bol zverejnený na internetovej stránke obce, ako i na obecnej
tabuli. Stanovisko k zostaveniu rozpočtu obce predniesol hlavný kontrolór obce – p. Ing.
Urban.
Prebehla krátka diskusia. Otázky poslancov p. Mariana Zimana a p. Petra Nemetza k rozpočtu,
k niektorým jeho položkám vysvetlil starosta obce a hlavný kontrolór obce.
Starosta dal hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2018
za hlasovalo: 8 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
Návrh rozpočtu na rok 2019-2020 bol prečítaný a OZ ho vzalo na vedomie.
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K bodu 7.: Informácie starostu obce
a/ Správa sociálnej komisie – neplatiči
Starosta predniesol správu zo zasadnutia Sociálnej komisie zo dňa 8.12.2017 vo veci riešenia
neplatičov v obecných nájomných bytov v budove „Slobodáreň“ a v časti „Šrobárka“.
Informoval, že prítomný neplatiči, resp. dlžníci súhlasili so splácaním svojich podlžností. Boli
spracované individuálne splátkové kalendáre, v prípade ich nedodržania budú nájomné byty
dlžníkov odpojené od dodávok pitnej vody a následne bude s nimi ukončená nájomná zmluva.
b/ Jedáleň
Starosta obce predniesol zoznam vybavenia do školskej jedálne, ktoré chýba na to aby bolo zo
strany hygieny všetko v poriadku na otvorenie jedálne. Ide o sumu vo výške do 1200,- eur na
nákup tohto zariadenia. Prebehla krátka diskusia.
Starosta dal hlasovať o dokúpení vybavenia do školskej jedálne v sume do 1200,- eur :
za hlasovalo: 8 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
c/ Obecný futbalový klub – zapojenie sa do výzvy
Starosta informoval OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy o finančný príspevok Slovenského
futbalového zväzu v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry. Výška finančnej podpory od SFZ na jeden projekt je od 10000,- do 50000,- eur.
Povinné spolufinancovanie zo strany obce je 25% z celkovej sumy. Termín predkladania
žiadostí je do 31.1.2018.
Účel: rekonštrukcia tribún a zázemia (šatne, sociálne priestory,..) obecného futbalového klubu.
V diskusii poslancov OZ sa dohodla suma 10000 eur o ktorú obec požiada SFZ. Tým by výška
25% spolufinancovania zo strany obce bola v sume 3334,- eur.
Starosta dal hlasovať o zapojení sa do výzvy:
za hlasovalo: 8 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
d/ IS - Zásady odmeňovania poslancov obce Sirk
Starosta predniesol návrh novej internej smernice – Zásady odmeňovania poslancov obce Sirk.
Prebehla krátka diskusia poslancov OZ.
Starosta dal hlasovať za schválenie IS – Zásady odmeňovania poslancov obce Sirk:
za hlasovalo: 6 poslancov
zdržalo sa : 2 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 8.: Žiadosti občanov
a) Finančná výpomoc – p. Zdena Horváthová, bytom Sirk č.167, podala žiadosť o finančnú
výpomoc v sume 50 eur, z dôvodu zlej finančnej situácie.
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
za hlasovalo: 6 poslancov
zdržalo sa : 2 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
3

b) Odkúpenie domu – p. Agáta Havranová, podala žiadosť aby obec Sirk odkúpila dom od p.
Korčoka za 2000,- eur a následne by jej ho dala do nájmu.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci OZ zhodli, že je potrebné preveriť či je to možné
v súlade s platnou legislatívou SR a či na uvedenom dome a pozemku nie sú ťarchy. OZ vzalo
tento bod na vedomie.
K bodu 9.: Diskusia
a) p. Remper – upozornil na skutočnosť, že v dopravnom zrkadle na križovatke pred OcÚ nie je
dobre vidieť, či nie je poškodené.
K bodu 10.: Uznesenie zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.
K bodu 11: 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 22.12.2017
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení:
UZNESENIE Č. 18/XII/2017
Schvaľuje:
Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu.
UZNESENIE Č. 19/XII/2017
Schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: p. Ivan Cangár, p. Štefan Dani.
UZNESENIE Č. 20/XII/2017
Schvaľuje:
Program dnešného rokovania OZ s doplnením bodu č.4 – Mimoriadne odmeny
poslancov OZ.
UZNESENIE Č. 21/XII/2017
Zamieta:
Mimoriadnu odmenu poslancov OZ vo výške 50,- eur.
UZNESENIE Č. 22/XII/2017
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č.1 - Úpravu rozpočtu na rok 2017 na skutočnosť.
UZNESENIE Č. 23/XII/2017
Schvaľuje:
Rozpočet obce na rok 2018.
Berie na vedomie: Návrh rozpočtu na roky 2019-2020.
UZNESENIE Č. 24/XII/2017
Schvaľuje:
Nákup vybavenia do školskej jedálne v sume do 1200,- eur.
UZNESENIE Č. 25/XII/2017
Schvaľuje:
Zapojenie sa do výzvy o finančný príspevok SFZ vo výške 10000,- eur v rámci
projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry s výškou
spolufinancovania zo strany obce 25% z poskytnutej sumy, čo predstavuje
sumu 3334,- eur.
UZNESENIE Č. 26/XII/2017
Schvaľuje:
IS - Zásady odmeňovania poslancov obce Sirk.
UZNESENIE Č. 27/XII/2017
Schvaľuje:
Žiadosť p. Zdeny Horváthovej o finančnú výpomoc vo výške 50,- eur.
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UZNESENIE č. 28/XII/2017
Berie na vedomie:
bod č. 7, písm. a
bod č. 8, písm. b
bod č. 9, písm. a

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