Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 27.3.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Ján Kótai, p. Marian Ziman
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 financovania projektu zameraného na Triedený zber komunálnych
odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej
rozvinutých okresoch
5/ Schvaľovanie financovania projektu zameraného na Podporu zvýšenia ochrany
pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb
a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských
zbrojníc
6/ Informácie starostu obce
7/ Informácie hlavného kontrolóra 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 všetci 9
poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 0 poslanci OZ.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Jána Kótaia, p. Mariana Zimana.
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/III/2018).
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia.
Návrhy poslancov:
1) p. poslanec Štefan Dani - Zrušenie fondu opráv v obecných nájomných bytoch.
Starosta obce dal hlasovať za program dnešného zasadnutia s doplnením jedného bodu. Program
zasadnutia bo schválený s navrhovanou zmenou.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/III/2018).
Schválený program zasadnutia OZ:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schválenie programu zastupiteľstva
4/ Schvaľovanie financovania projektu zameraného na Triedený zber komunálnych
odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej
rozvinutých okresoch
5/ Schvaľovanie financovania projektu zameraného na Podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb
a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských
zbrojníc
6/ Zrušenie fondu opráv v obecných nájomných bytoch
7/ Informácie starostu obce
8/ Informácie hlavného kontrolóra obce
9/ Žiadosti občanov
10/ Diskusia
11/ Uznesenia
12/ Záver
K bodu 4.: Schvaľovanie financovania projektu zameraného na Triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
Starosta informoval OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky v rámci projektu zameraného na Triedený zber
komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
(kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2017-33). Výška finančnej podpory na jeden projekt je max. 6.000.000,eur. Povinné spolufinancovanie zo strany obce je 5% z celkovej sumy.
Účel:

obstaranie techniky do obecného zberného dvora:
- traktor s čelným nakladačom,
- drvič stavebných odpadov,
- drvič bio odpadov,
- traktorový príves s hydraulickou rukou
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- nosič kontajnerov s hydraulickou rukou
obstaranie veľkokapacitných kontajnerov (10ks)
obstaranie kontajnerov na BRO - biologicky rozložiteľný odpad (20 ks).
Suma potrebná na obstaranie vyššie uvedenej techniky a kontajnerov: 147159,60 eur s DPH. Výška 5%
spolufinancovania zo strany obce bude 7357,98 eur s DPH.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o zapojení sa do výzvy s kódovým označením OPKZP-PO1-SC111-2017-33
v celkovej sume 147159,60 eur s DPH so spolufinancovaním obce 5% vo výške 7357,98 eur s DPH :
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/III/2018).
K bodu 5.: Schvaľovanie financovania projektu zameraného na Podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
Starosta informoval OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v rámci projektu zameraného na Podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie
budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc (kód výzvy - VI. P HaZZ 2018). Výška finančnej
podpory na jeden projekt je od 5000,- do 30000,- eur s DPH. Povinné spolufinancovanie zo strany obce
je 5% z celkovej sumy. Termín predkladania žiadostí je do 6.4.2018.
Účel: rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice:
- výmena strešnej krytiny, okapov, okien, dverí
- rekonštrukcia fasády, vnútorných omietok
- odvodňovací chodník
Celková suma potrebná na uvedenú rekonštrukciu budovy podľa spracovaného projektu je: 31940,48
eur s DPH.
Starosta obce preto navrhol požiadať o nenávratný finančný príspevok 30000,- eur s DPH. Výška 5%
spolufinancovania zo strany obce bude 1500,- eur s DPH. Zvyšná suma nad 30000,- eur – t.j. 1940,48 s
DPH bude uhradená obcou Sirk z rozpočtu obce.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o zapojení sa do výzvy s kódovým označením VI. P HaZZ 2018 v celkovej sume
30000,00 eur s DPH so spolufinancovaním obce 5% vo výške 1500,00 eur s DPH :
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/III/2018).
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K bodu 6.: Zrušenie fondu opráv v obecných nájomných bytoch
Starosta vyzval p. poslanca Daniho aby sa ako navrhovateľ tohto bodu vyjadril. Pán Dani navrhol zrušiť
fond opráv v nájomných bytoch lebo je veľa neplatičov, a nájomcovia čo platia poctivo nájom musia
platiť ešte aj do fondu opráv čo je nespravodlivé. Tiež sa vyjadril načo vlastne platia nájomné keď
drobné opravy si vlastne musia uhradiť sami. Zároveň sa opýtal či by nebolo možné tieto obecné
nájomné byty odkúpiť do osobného vlastníctva.
V diskusii sa rozoberala otázka čo s neplatičmi. Viacerí poslanci sa vyjadrili, že najskôr treba riešiť tento
problém a potom rušiť fond opráv.
Starosta sa vyjadril, že peniaze za nájom a vo fonde opráv sú určené na budúce opravy a údržbu. Domy
s nájomnými bytmi nevydržia večne a bude ich potrebné udržiavať čo bude stáť aj dosť finančných
prostriedkov. K drobným opravám – keď si niekto rozbije umývadlo, záchod alebo dvere tak si to aj
zaplatí. Keď sa niečo pokazí opotrebovaním tak sa o to postará obec.
K neplatičom sa starosta vyjadril, že zasadala sociálna komisia s neplatičmi kde sa navrhlo riešenie.
Neplatiči boli vyzvaní na uhradenie podlžností, dohodli sa splátkové kalendáre. Nájomcovia, ktorí tieto
dohody ignorujú a naďalej odmietajú platiť budú odpojený od dodávok vody za ktorú si neplatia. Malo
to byť už vykonané ale údržbár bol PN – odpojenie sa vykoná začiatkom apríla (po veľkej noci).
Neplatiči budú musieť odovzdať obecné nájomné byty späť obci a podlžnosti na nájomnom si začne
obec vymáhať súdnou cestou.
Starosta dal hlasovať o zrušení fondu opráv v obecných nájomných bytoch.
Hlasovanie:
ZA:
3 poslanci
(Dani, J. Kótai, S. Kótai)
PROTI:
1 poslanec (Cangár)
ZDRŽAL SA:
5 poslancov (Dulaj, Nemetz, Sendrei, I. Ziman, M. Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Návrh bol zamietnutý (uznesenie č. 5/III/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 – plní sa (viac v bode č.4).
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. Vyzval
prítomného predsedu kontrolnej komisie p. poslanca Dulaja aby túto úlohu komisia splnila a navrhol
túto kontrolu vykonať v najbližšom termíne vývozu odpadu – t.j. utorok 3.4.2018.
UZNESENIE Č. 11/II/2018 - Nákup traktorovej kosačky v sume do 4000,00 eur s DPH. Starosta
informoval, že bol vykonaný prieskum trhu na nákup traktorovej kosačky. Bola vybraná kosačka Cub
Cadet XT2 QR106 v obstarávacej cene 3349,- eur s DPH od firmy ML TOOLS Revúca. Zároveň
informoval, že má byť dodaná do obce v najbližších dňoch.
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UZNESENIE Č. 14/II/2018 - Nákup elektrického sporáka do Školskej jedálne v sume do 3000,00 eur
s DPH. Splnené – na základe internetového prieskumu trhu sa zakúpil elektrický sporák v obstarávacej
cene 2734,80 eur s DPH od firmy Gastro Šimino Rimavská Sobota.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/III/2018).
b/ Projekt SFZ - Rekonštrukcia a výstavba futbalovej infraštruktúry
Starosta informoval, že Slovenský futbalový zväz zamietol projekt obce Sirk na rekonštrukciu
futbalového areálu OFK Sirk. Podľa vyjadrenia SFZ z dôvodu obmedzeného objemu finančných
prostriedkov boli uprednostňované projekty kde žiadatelia mali 2 a viac mládežníckych družstiev (OFK
Sirk má len jedno mládežnícke mužstvo). Starosta podotkol, že obec Sirk to ale nestálo žiadne finančné
prostriedky, keďže projekt bol vypracovaný obcou.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/III/2018).
c/ Rada školy – delegovanie zástupcov obce
Starosta informoval, že dňom 5.3.2018 delegoval na nasledujúce 4 ročné obdobie do Rady školy týchto
zástupcov obce:
p. Silvester Kótai – poslanec OZ
p. Peter Nemetz – poslanec OZ
p. Karol Sendrei – poslanec OZ
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/III/2018).
K bodu 8.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
7/2018 – Kontrola použitia dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub v roku 2017
Prebehla krátka diskusia.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/III/2018).
K bodu 9.: Žiadosti občanov
a) Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – podalo žiadosť o splnomocnenie pre Ing. Ladislava
Beneho – predsedu OZ Skryté Poklady Slovenska, trvale bytom: Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké
Zálužie vo veci jednania s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, pracovisko Lučenec
ohľadom Žiadosti o rozhodnutie k zámeru obnovy nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky v katastri
obce Sirk, vedenej pod číslom 1424/5 – budova kina.
Starosta následne informoval o projekte obnovy kina Stachanov. Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal
starosta o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Cangár, Dani, Dulaj, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei, I. Ziman,
M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Nemetz)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/III/2018).
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b) OFK Sirk – finančný príspevok na rok 2018
Obecný futbalový klub Sirk zaslal žiadosť o schválenie finančného príspevku vo výške 6000,- eur s DPH
na zabezpečenie výdavkov OFK v roku 2018. Starosta informoval, že v rozpočte na rok 2018 boli tieto
prostriedky vyhradené vo výške o akú žiada OFK Sirk teda 6000,- eur s DPH.
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/III/2018).
c) Finančná výpomoc – p. Roman Havran, podal žiadosť o finančnú výpomoc v sume 50 eur, z dôvodu
že nedostal v mesiaci marec 2018 dávku v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu nemôžu deti chodiť do školy,
lebo nemajú na desiatu.
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Dani, Dulaj, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
4 poslanci
(Cangár, Nemetz, I. Ziman, M. Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/III/2018).
d) Finančná výpomoc – p. Arpád Tomáš, podal žiadosť o finančnú výpomoc v sume 50 eur, z dôvodu že
nedostal 2 mesiace v roku 2018 dávku v hmotnej núdzi.
O slovo sa prihlásil pán poslanec Ján Kótai, ktorý sa vyjadril, že v prípade ak by p. Arpád Tomáš obci
túto sumu nevrátil, on ju obci uhradí.
Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/III/2018).
e) Občianske združenie Roma Sirk
Občianske združenie Roma Sirk zaslalo žiadosť o schválenie finančného príspevku (výpomoc) vo výške
500,- eur s DPH.
Starosta vyzval predsedu združenia p. poslanca Jána Kótaia aby vysvetlil na čo tento príspevok plánuje
združenie použiť – p. Kótai odpovedal, že na nákup rómskych krojov.
O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór obce Ing. Urban, ktorí upozornil predsedu a prítomných členov
združenia Roma Sirk, že obec si bude pýtať zúčtovanie takéhoto finančného príspevku rovnako ako je
to napr. pri OFK Sirk. Tiež upozornil, že je potrebné aby občianske združenie naozaj fungovalo v zmysle
platnej legislatívy SR a schválených stanov občianskeho združenia (vedenie účtovnej dokumentácie –
príjmov a výdavkov, plán činnosti, výročná správa, rozpočet na kalendárny rok, správa o hospodárení,
členské schôdze, zápisnice, uznesenia,..).
Starosta navrhol aby zástupcovia združenia prišli na OcÚ, kde sa im poradí ako má združenie správne
fungovať, aby v budúcnosti mohli čerpať finančné príspevky aj od obce.
Prítomný predseda združenia Roma Sirk p. Ján Kótai sa po týchto informáciách rozhodol žiadosť
o finančný príspevok stiahnuť z dnešného rokovania.
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K bodu 10.: Diskusia
a) p. Remper – opäť upozornil na potrebu vyčistenia (prehĺbenia) jarku vedľa p. Záhona. Starosta
odpovedal, že sa tento problém bude riešiť.
b) p. poslanec Nemec – sa opýtal hlavného kontrolóra obce, nakoľko na poslednom OZ pre nemoc
chýbal, na výsledok kontroly školskej jedálne. Hlavný kontrolór obce Ing. Urban oboznámil prítomných
s výsledkom tejto kontroly (č. 6/2018 – Kontrola – Školská jedáleň – rok 2017).
Následne prebehla diskusia do ktorej sa okrem p. poslanca Nemetza zapojili aj ďalší prítomní – týkala
sa oprávnenosti čerpania dotácie za obedy v ŠJ.
Hlavný kontrolór obce následne informoval prítomných, že ak nesúhlasia s výsledkom tejto kontroly,
alebo majú podozrenia z protiprávneho konania môžu sa predsa obrátiť na orgány činné v trestnom
konaní. Zároveň uviedol, že všetky správy o vykonaných kontrolách sú po prerokovaní na OZ
zverejnené na webovej stránke obce.
c) starosta – informoval, že rozšírenie rozhlasu a kamerového systému do ďalších častí obce je
v budúcnosti možné aj bezdrôtovo. Čaká ešte na konkrétne cenové ponuky a bude to riešené na
ďalšom zastupiteľstve.

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: Ján Kótai

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

Marian Ziman ............................

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 27.32018

UZNESENIE Č. 1/III/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. Jána Kótaia, p. Mariana Zimana
Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

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

Program dnešného rokovania OZ s jednou navrhovanou zmenou – doplnenie bodu:
Zrušenie fondu opráv v obecných nájomných bytoch

Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/III/2018
K bodu 4.: Schvaľovanie financovania projektu zameraného na Triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zapojenie obce Sirk do výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva životného
prostredia SR vo výške 147159,60 eur s DPH, určeného na realizáciu projektu
zameraného na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu
zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch (kód výzvy - OPKZP-PO1SC111-2017-33) s výškou spolufinancovania zo strany obce 5% z poskytnutej sumy, čo
predstavuje sumu 7357,98 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 4/III/2018
K bodu 5.: Schvaľovanie financovania projektu zameraného na Podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zapojenie obce Sirk do výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra SR
vo výške 30000,00 eur s DPH, určeného na realizáciu projektu zameraného na Podporu
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc (kód výzvy - VI. P HaZZ 2018) s výškou spolufinancovania
zo strany obce 5% z poskytnutej sumy, čo predstavuje sumu 1500,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 5/III/2018
K bodu 6.: Zrušenie fondu opráv v obecných nájomných bytoch
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Zrušenie fondu opráv v obecných nájomných bytoch

Hlasovanie:

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

UZNESENIE Č. 6/III/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

UZNESENIE Č. 7/III/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
b/ Projekt SFZ - Rekonštrukcia a výstavba futbalovej infraštruktúry
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o zamietavom stanovisku Slovenského futbalového
zväzu k projektu rekonštrukcie futbalového areálu Obecného futbalového
klubu Sirk.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 8/III/2018
K bodu č.7 Informácie starostu obce
c/ Rada školy – delegovanie zástupcov obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o delegovaní zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ
v Sirku - dňom 5.3.2018 na 4 ročné obdobie, v zložení:
p. Silvester Kótai – poslanec OZ
p. Peter Nemetz – poslanec OZ
p. Karol Sendrei – poslanec OZ

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 9/III/2018
K bodu č.8.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 10/III/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
a/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť Občianskeho združenia Skryté Poklady Slovenska o splnomocnenie pre Ing.
Ladislava Beneho – predsedu OZ Skryté Poklady Slovenska, trvale bytom: Podvinohrady
542/48, 951 35 Veľké Zálužie vo veci jednania s Krajským pamiatkovým úradom Banská
Bystrica, pracovisko Lučenec ohľadom Žiadosti o rozhodnutie k zámeru obnovy
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky v katastri obce Sirk, vedenej pod číslom
1424/5 – budova kina.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Dulaj, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei, I. Ziman,
M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Nemetz)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 11/III/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
b/ OFK Sirk – finančný príspevok na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Finančný príspevok na rok 2018 pre Obecný futbalový klub Sirk vo výške 6000,00 eur
s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 12/III/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
c/ Finančná výpomoc
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Romana Havrana o finančnú výpomoc vo výške 50,00 eur.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Dani, Dulaj, J. Kótai, S. Kótai, Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
4 poslanci
(Cangár, Nemetz, I. Ziman, M. Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 13/III/2018
K bodu č.9.: Žiadosti občanov
d/ Finančná výpomoc
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Arpáda Tomáša o finančnú výpomoc vo výške 50,00 eur.

Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

K bodu 10.: Diskusia
Písmená: a,b,c
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: Ján Kótai

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

Marian Ziman ............................

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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