Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 21.2.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Ivan Cangár, p. Ján Kótai
Zapisovateľ: 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 verejnom poriadku na území obce Sirk (VZN č. 2/2018)
5/ Schvaľovanie VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov na území obce Sirk (VZN č. 3/2018)
6/ Schvaľovanie predaja prebytočného majetku obce
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.
Neprítomní: 4 poslanci OZ.
Chýbajúci poslanci p. Ivan Ziman, p. Marian Ziman a p. Peter Nemetz svoju neúčasť na zasadnutí OZ
ospravedlnili pre nemoc a poslanec p. Ernest Dulaj svoju neúčasť ospravedlnil pre pracovné povinnosti
v zahraničí.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ivana Cangára, p. Jána Kótaia
.
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/II/2018).
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.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
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NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/II/2018).
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN o verejnom poriadku na území obce Sirk - VZN č. 2/2018
Starosta obce predniesol návrh VZN č.2/2018 - VZN o verejnom poriadku na území obce Sirk. Starosta
obce následne informoval, že v predpísanej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.2/2018 - VZN o verejnom poriadku na území obce
Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
VZN č.2/2018 bolo schválené (uznesenie č. 3/II/2018).
K bodu 5.: Schvaľovanie VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
na území obce Sirk - VZN č. 3/2018
Starosta obce predniesol návrh VZN č.3/2018 - VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území obce Sirk. Starosta obce následne informoval, že v predpísanej lehote
neboli doručené žiadne pripomienky.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.3/2018 - VZN o podmienkach predaja, podávania a
požívania alkoholických nápojov na území obce Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
1 poslanec (Cangár)
PROTI:
4 poslanci (Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
VZN č.3/2018 nebolo schválené (uznesenie č. 4/II/2018).
K bodu 6.: Schvaľovanie predaja prebytočného majetku obce
Starosta informoval, že 12.1.2018 bol zverejnený zámer predaja majetku obce priamym predajom.
Termín na predkladanie ponúk na odkúpenie tohto prebytočného majetku obce bol stanovený na
2.2.2018.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 14.2.2018. Obec obdržala len jednu ponuku od spoločnosti
Lesy SR š.p., Odštepný závod Revúca na sumu 10200,- eur s DPH. Starosta informoval, že táto ponuka
prevyšuje cenu stanovenú znaleckým posudkom t.j. 9400,- eur s DPH.
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.

2

Pán poslanec Cangár sa prihlásil o slovo a upozornil na fakt, že ak sa predaj schváli, nech je v kúpnopredajnej zmluve uvedená ťarcha pre kupujúceho – prístupnosť cestnej komunikácie nachádzajúcej sa
na uvedených parcelách pre firmu Gemer KOVO Sirk.
Starosta dal následne hlasovať za odpredaj tohto prebytočného majetku obce za cenu 10200,- eur s
DPH Lesom SR š.p., Odštepný závod Revúca.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/II/2018).
K bodu 7.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Starosta informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú splnené
okrem:
Uznesenie č. 9/XI/2017 – Zriadenie obecného zberného dvoru – informácia bude podaná
v samostatnom bode (bod č.7 písm. d).
Uznesenie č. 21/XI/2017 – Nákup a osadenie pamätnej tabule na pamätník v parku v obci Sirk a na
rodný dom p. Jána Jasenku – starosta informoval, že sa tabula na pamätník zakúpi a osadí až na jar
a druhá tabuľa bude osadená v lete v spojení s plánovanou akciou Stretnutia rodákov obce Sirk.
Uznesenie č. 12/XII/2017 - Kontrolnou komisiou obce Sirk - vykonať kontrolu počtu skutočne
vyvezených nádob na komunálny odpad a toto zistenie porovnať s fakturovaným počtom – starosta
informoval, že do dnešného dňa kontrolná komisia v tejto veci nezasadla ani nekonala.
O slovo sa prihlásil p. poslanec Cangár, ktorý uviedol, že si nevie predstaviť ako má takúto kontrolu
komisia vykonať, či budú chodiť spolu s vozidlom na vývoz smetí.
Následne sa o slovo prihlásil hlavný kontrolór obce Ing. Urban, ktorý upozornil OZ aby sa v budúcnosti
poslanci OZ zamysleli nad úlohami, ktoré navrhujú a schvaľujú, keď nie sú schopní následne tieto úlohy
aj splniť. OcÚ očakáva správu kontrolnej komisie o výsledku tejto kontroly, a ak nebude kontrola
vykonaná je potrebné túto skutočnosť zdôvodniť v správe.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/II/2018).
b/ Školská jedáleň
Starosta informoval, že od 12.3.2017 sa má začať variť v ŠJ pri ZŠ v Sirku, ktorá bude do 31.8.2018
patriť pod ZŠ Sirk. Starosta ďalej uviedol, že po dohode s riaditeľkou ZŠ od 1.9.2018 (nový školský rok)
bude jednoduchšie aby patrila ŠJ priamo pod obec Sirk.
Starosta dal hlasovať o prechode ŠJ pod obec Sirk od 1.9.2018.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/II/2018).
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c/ Riešenie škody – Školská jedáleň
Starosta informoval o riešení vymáhania škody spôsobenej bývalým starostom Ing. Petrom
Sentandrášim pri nákupe zariadenia do ŠJ v roku 2014.
Cestou právnej kancelárie JUDr. Marian DZUROŠKA s.r.o. bol menovaný vyzvaný na uhradenie škody
(9275,20 eur) spôsobenej obci Sirk v lehote do 15.2.2018. Nakoľko uvedená škoda nebola obci Sirk v
danej lehote uhradená, starosta navrhol aby sa daná vec riešila podaním žaloby na príslušný súd.
Starosta dal následne o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
ZA:
4 poslanci (Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Cangár)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/II/2018).
d/ Obecný zberný dvor
Starosta informoval, že bola zverejnená nová Výzva na podporu triedeného zberu a zhodnocovania
komunálneho odpadu. Je tu teda možnosť financovať zriadenie Obecného zberného dvoru na
separovaný odpad cestou projektu Ministerstva životného prostredia. Povinné spolufinancovanie zo
strany obce je 5% z celkovej sumy projektu. Termín predkladania žiadostí je - apríl 2018.
Prebehla diskusia, či sa bude zberný dvor realizovať vo vlastnej réžii alebo cestou zapojenia sa do
výzvy. Starosta dal hlasovať o zapojení sa do tejto výzvy s 5% spoluúčasťou obce.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/II/2018).
Starosta ďalej informoval, že bude musieť byť vybraná firma na spracovanie projektu k tejto výzve.
V tejto veci sa už vykonal prieskum trhu a získali sa ponuky od 3 firiem na spracovanie projektovej
dokumentácie:
1. Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno – 1200,- s DPH + 5% z Finančného príspevku
(minimálne však 3600,- eur s DPH).
2. Ing. Arch. Ján Rusnák – PRO-POLY, Rožňava – 3705,- eur s DPH
3. Waro real s.r.o., Rožňava – 4700,- eur s DPH
Prebehla krátka diskusia, v ktorej sa prítomný poslanci zhodli, že tu existuje riziko, že projekt nebude
schválený tak ako sa to stalo aj v minulosti pri iných obecných projektoch a preto by bolo dobré vybrať
firmu s najnižším vstupným poplatkom za projekt.
Starosta dal hlasovať aby spracovala projekt firma Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno – v cene
1200,- s DPH za projektovú dokumentáciu + 5% z Finančného príspevku (minimálne však 3600,- eur
s DPH).
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/II/2018).
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Pozn.: Nakoľko za spoločnosť Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno hlasovalo OZ jednomyseľne, o
ďalších dvoch spoločnostiach už hlasovanie neprebehlo.
e/ Nákup traktorovej kosačky
Starosta navrhol zakúpenie traktorovej kosačky na údržbu verejných priestranstiev, nakoľko pri
veľkosti plôch, ktoré obec potrebuje kosiť si myslí, že by to pre tak veľkú obec akou je Sirk bolo
prospešné. Ušetrili by sa ľudia a technika (krovinorezy a malé kosačky), ktorí by boli využití na iných
miestach obce. Navrhol sumu na zakúpenie traktorovej kosačky do 4000,- eur s DPH, s tým že sa
vykoná prieskum trhu na danú techniku.
Prebehla krátka diskusia o potrebe zakúpenia takejto techniky.
Následne dal starosta hlasovať o nákupe traktorovej kosačky v sume do 4000,- eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
4 poslanci (Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Cangár)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/II/2018).
f/ Inventúra majetku obce
Starosta informoval že inventúra majetku obce bola ukončená. Nakoľko predseda inventarizačnej
komisie p. Marian Ziman nebol prítomný na zasadnutí OZ, odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce
Sirk Ing. Urbanovi aby v krátkosti OZ informoval o vykonanej inventúre.
P. Ing. Urban – zoznámil OZ a prítomných so zápisom o vykonaní inventúry majetku obce. Uviedol, že
boli nájdené inventarizačné rozdiely – PREBYTOK a MANKO a teda skutočný stav zistený pri inventúre
nesúhlasí s účtovným stavom.
Tieto inventarizačné rozdiely (PREBYTOK) sa budú riešiť v ďalšom období a za vzniknuté MANKO sa
vyvodí zodpovednosť.
Súčasťou inventarizačného zápisu je aj návrh na vyradenie majetku obce, ktorý bude podstúpený
vyraďovacej a likvidačnej komisii.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/II/2018).
g) Štatút – Zboru pre občianske záležitosti /ZPOZ/ – starosta obce predniesol návrh na nový Štatút –
Zboru pre občianske záležitosti /ZPOZ/ pri Obecnom úrade v Sirku z dôvodu zmeny výšky odmien pre
členov ZPOZ, nakoľko si myslí, že občanov zapojených do ZPOZ-u, ktorí vykonávajú úlohy a činnosti v
prospech obce, by sme mali aj adekvátne ohodnotiť.
Prebehla krátka diskusia, v ktorej poslanci a prítomný občania vyslovili jednoznačne súhlas k tomuto
návrhu.
Starosta dal hlasovať o novom Štatúte – Zboru pre občianske záležitosti /ZPOZ/ s účinnosťou od
1.3.2018.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/II/2018).
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h/ Nákup elektrického sporáka do Školskej jedálne
Starosta informoval o potrebe zakúpenia elektrického sporáka do ŠJ nakoľko elektrický sporák, ktorý je
momentálne v ŠJ nemá dostatočný výkon pre potrebu varenia pre 200 a viac stravníkov. Navrhol sumu
na zakúpenie elektrického sporáka do 3000,- eur s DPH, s tým, že sa vykoná prieskum trhu na daný
spotrebič.
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať o nákupe elektrického sporáka do ŠJ v sume
do 3000,- eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/II/2018).
K bodu 8.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so Správou o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2017.
V ďalšej časti hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami
o výsledkoch kontrol za predchádzajúce obdobie:
1/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ
2/2018 – Kontrola - nákup a fakturácia náplní do tlačiarní na OcÚ Sirk
3/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za december 2017
4/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ
5/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za január 2018
6/2018 – Kontrola – Školská jedáleň – rok 2017
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/II/2018).
K bodu 9.: Žiadosti občanov
a) Tanečná zábava – p. Štefan Mičko, bytom Sirk č.171, podal 3 žiadosti o schválenie organizovania
kultúrno-spoločenských akcií v budove kultúrneho domu v dňoch 23.2.2018, 20.4.2018 a 19.5.2018.
Starosta dal o týchto žiadostiach hlasovať.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/II/2018).
b) Občianske združenie Sirkovanci – podalo žiadosť o súhlas k umiestneniu banského vagóna,
informačnej tabule a balvana, označené logom Obce Sirk a partnerov Občianskeho združenia
Sirkovanci pri chodníku v parku vedľa objektu Základnej školy. Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/II/2018).
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c) Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – podalo žiadosť o finančnú podporu vo výške 8,99
eur mesačne po dobu 2 rokov (spolu 215,76 eur) na zriadenie voľne dostupného internetu (WIFI)
v okolí kina a štôlne Ladislav.
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie:
ZA:
0 poslancov
PROTI:
3 poslanci
(Dani, J. Kótai, Sendrei)
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Cangár, S. Kótai)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
Žiadosť bola zamietnutá (uznesenie č. 18/II/2018).
d) Žiadosť o el. vedenie - Slobodáreň – časť obyvateľov bytovky „Slobodáreň“ si podala žiadosť
o zapojenie elektrického vedenia do ich nájomných bytov.
Prebehla diskusia. Starosta sa vyjadril, že nie je možné aby obec neustále riešila pripájanie týchto bytov
a ich obyvateľov k elektrickej sieti, keďže odpojenie zo siete si zapríčiňujú sami z dôvodu neplatenia si
za elektrinu dodávateľom. Rovnako zničenie el. vedenia v bytoch nezapríčinila obec. Preveria sa ale
možnosti pripojenia tých nájomcov, ktorí nemajú podlžnosti voči obci.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/II/2018).
e) Žiadosť o pridelenie bunky - p. Sergej Hováth, bytom Sirk č.37, 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.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/II/2018).
f) Finančná výpomoc – p. Blažena Horváthová, bytom Sirk č.167, podala žiadosť o finančnú výpomoc
v sume 650 eur, z dôvodu potreby úhrady dlhu sociálnej poisťovni za nebohého manžela, čo je
podmienkou na vyplatenie sirotského dôchodku pre jej 2 deti, z ktorého by chcela pôžičku obci vrátiť.
Prebehla diskusia. Starosta sa vyjadril, že sa preveria tieto skutočnosti v Sociálnej poisťovni a bude to
riešené na ďalšom zastupiteľstve OZ.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/II/2018).
K bodu 10.: Diskusia
a) p. poslanec Štefan Dani – upozornil na chýbajúci rozhlas v osade Šrobárka. Starosta uviedol, že
preverí možnosti zapojenia rozhlasu aj do tejto časti obce.
b) p. poslanec Štefan Dani – upozornil na neporiadok okolo bývalého kúpaliska. Starosta odpovedal,
že ak takúto vec nabudúce zistí, nech nečaká na zasadnutie OZ, ale nech mu to nahlási keď to zistí, aby
sa táto skutočnosť dala dohľadať na kamerovom systéme OFK Sirk.
c) p. poslanec Štefan Dani – sa opýtal či sa nedajú umiestniť kamery aj do ďalších častí obce
(Červeňany, Železník a Šrobárka). Starosta uviedol, že v tejto dobe sú pokryté len obecné budovy
a centrum obce, v budúcnosti sa ale môže preveriť možnosť rozšírenia tohto systému aj do ďalších
častí obce a aké budú náklady na takéto rozšírenie.
d) p. Remper – sa opýtal prečo nie sú v časti Starý Sirk nádoby na separovaný odpad. Starosta sa
vyjadril, že počet vyvážaných nádob na separovaný odpad je limitovaný zmluvou. V lete sa bude
podpisovať nová zmluva s firmou na odvoz odpadu, kde sa zvýši počet týchto nádob na odvoz tak, aby
boli pokryté všetky časti obce potrebným množstvom zberných nádob.
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e) p. Remper – sa opýtal či sa bude rušiť Pošta v obci. Starosta odpovedal, že k dnešnému dňu takéto
rozhodnutie alebo informáciu zo strany Slovenskej pošty obec nemá.
f) p. Cangárová Gertrúda – sa opýtala, či sa niečo bude robiť s budovou „INVALID“. Starosta
odpovedal, že v pláne je zrealizovať často spomínaný „Domov dôchodcov“. K dnešnému dňu je
podaná žiadosť o zaradenia tohto projektu do Akčného plánu vlády SR, nakoľko obec z vlastných
prostriedkov nie je reálne schopná zvládnuť takúto investíciu.
g) p. Sirkovská – sa opýtala, ako sa riešia neplatiči. Starosta odpovedal, že osobne rozniesol
neplatičom výzvy na uhradenie podlžností voči obci, kde sa stanovil termín na uhradenie, čo je prvou
podmienkou na právne vymáhanie týchto pohľadávok.
h) p. poslanec Štefan Dani – sa vyjadril, že osada Šrobárka by potrebovala v budúcnosti verejnú
práčovňu. K tomuto bodu prebehla diskusia bez konkrétneho záveru.

K bodu 11.: Uznesenie obecného 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: Ivan Cangár
Ján Kótai

............................
............................

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 21.2.2018

UZNESENIE Č. 1/II/2018
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu.
B/ Schvaľuje: Overovateľov zápisnice: p. Ivana Cangára, p. Jána Kótaia.
Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 2/II/2018
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/II/2018
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN o verejnom poriadku na území obce Sirk - VZN č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.2/2018 – VZN o verejnom
poriadku na území obce Sirk.
Schvaľuje:

VZN č.2/2018 – VZN o verejnom poriadku na území obce Sirk.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 4/II/2018
K bodu 5.: Schvaľovanie VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
na území obce Sirk - VZN č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.3/2018 – VZN o podmienkach
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Sirk.
Zamieta:

VZN č.3/2018 - VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov na území obce Sirk.

Hlasovanie:

ZA:
1 poslanec (Cangár)
PROTI:
4 poslanci (Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 5/II/2018
K bodu 6.: Schvaľovanie predaja prebytočného majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Priamy predaj majetku obce.

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.
Prevod nehnuteľností sa uskutoční na základe žiadosti Lesov SR š.p., Odštepný závod Revúca priamym
predajom do ich výlučného vlastníctva za cenu 10200,- eur s DPH (slovom desaťtisícdvesto eur), čo je
cena vyššia ako cena stanovená znaleckým posudkom Ing. Ondreja Kvetka, číslo 190/2017 zo dňa
28.11.2017.
Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 6/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 7/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
b/ Školská jedáleň
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Prechod Školskej jedálne z podriadenosti Základnej školy do podriadenosti obce Sirk
k 1.9.2018.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 8/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
c/ Riešenie škody – Školská jedáleň
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Podanie žaloby na Ing. Petra Sentandrášiho na príslušný súd vo veci uhradenia škody
spôsobenej obci Sirk vo výške 9275,20 eur pri nákupe zariadenia do ŠJ v roku 2014.

Hlasovanie:

ZA:
4 poslanci (Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Cangár)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 9/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
d/ Obecný zberný dvor
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zapojenie obce do Výzvy o finančný príspevok Ministerstva životného prostredia na
podporu triedeného zberu a zhodnocovania komunálneho odpadu s výškou
spolufinancovania zo strany obce 5% z poskytnutej sumy.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 10/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
d/ Obecný zberný dvor
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Spracovanie projektu k Výzve na podporu triedeného zberu a zhodnocovania
komunálneho odpadu – Zriadenie obecného zberného dvoru spoločnosťou Premier
Consulting EU, s.r.o., Komárno – v cene 1200,- s DPH za projektovú dokumentáciu + 5%
z Finančného príspevku (minimálne však 3600,- eur s DPH).

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 11/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
e/ Nákup traktorovej kosačky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nákup traktorovej kosačky v sume do 4000,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
4 poslanci (Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Cangár)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 12/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
f/ Inventúra majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Zápis o vykonaní inventúry majetku obce.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 13/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
g/ Štatút – Zboru pre občianske záležitosti /ZPOZ/
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nový Štatút – Zboru pre občianske záležitosti /ZPOZ/ s účinnosťou od 1.3.2018.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 14/II/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
h/ Nákup elektrického sporáka do Školskej jedálne
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nákup elektrického sporáka do Školskej jedálne v sume do 3000,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 15/II/2018
K bodu č.8.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/Berie na vedomie:
B/Berie na vedomie:

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2017.
Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 16/II/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
a/ Tanečná zábava
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosti p. Štefana Mička na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií v budove
kultúrneho domu v dňoch 23.2.2018, 20.4.2018 a 19.5.2018.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 17/II/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
b/ Občianske združenie Sirkovanci
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Občianskemu združeniu Sirkovanci umiestnenie banského vagóna, informačnej tabule
a balvana, označené logom Obce Sirk a partnerov Občianskeho združenia Sirkovanci pri
chodníku v parku vedľa objektu Základnej školy.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Dani, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 18/II/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
c/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Občianskemu združeniu Skryté Poklady Slovenska finančnú podporu vo výške 8,99 eur
mesačne po dobu 2 rokov (spolu 215,76 eur) na zriadenie voľne dostupného internetu
(WIFI) v okolí kina a štôlne Ladislav.

Hlasovanie:

ZA:
0 poslancov
PROTI:
3 poslanci
(Dani, J. Kótai, Sendrei)
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Cangár, S. Kótai)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dulaj, I. Ziman, M. Ziman, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

16

UZNESENIE Č. 19/II/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
d/ Žiadosť o el. vedenie - Slobodáreň
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť obyvateľov bytovky „Slobodáreň“ o zapojenie elektrického vedenia do
ich nájomných bytov.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 20/II/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
e/ Žiadosť o pridelenie bunky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť p. Sergej Hovátha na pridelenie bunky na Slobodárni.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 21/II/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
f/ Žiadosť o pridelenie bunky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť p. Blaženy Hováthovej o finančnú výpomoc v sume 650 eur.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

K bodu 10.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f,g,h
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: Ivan Cangár
Ján Kótai

............................
............................

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce

17

