Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 7.5.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Peter Nemetz, p. Karol Sendrei
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/ Odovzdanie osvedčenia nastupujúcemu poslancovi obecného zastupiteľstva
a zloženie sľubu poslanca
5/ Zmena zloženia komisií, voľba ich predsedov
6/ Schvaľovanie VZN o prijímaní detí do materskej školy (VZN č. 3/2018)
7/ Schvaľovanie VZN o organizácii miestneho referenda (VZN č. 4/2018)
8/ VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb (VZN č. 5/2018)
9/ Informácie starostu obce
10/ Informácie hlavného kontrolóra obce
11/ Žiadosti občanov
12/ Diskusia
13/ Uznesenia
14/ 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 8 poslancov sú prítomní 5 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 3 poslanci OZ.
Chýbajúci poslanec p. Ivan Cangár svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnil pre zdravotné problémy.
Poslanci p. Ján Kótai a p. Silvester Kótai svoju neúčasť na zasadnutí OZ neospravedlnili.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Petra Nemetza a p. Karola Sendreia.
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/V/2018).
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia. Program
zasadnutia OZ bol schválený bez zmeny.
Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/V/2018).
K bodu 4.: Odovzdanie osvedčenia nastupujúcemu poslancovi obecného zastupiteľstva a zloženie
sľubu poslanca
Starosta obce p. Daniel Fakla informoval OZ a prítomných o zániku poslaneckého mandátu p. Ernesta
Dulaja podľa §11 ods.2 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov z dôvodu uzavretia pracovnoprávneho vzťahu založeného písomnou dohodou o vykonaní
práce medzi p. Ernestom Dulajom a obcou Sirk dňom 24.4.2018.
Nakoľko je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, došlo k
uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Sirk a funkcie:
- predsedu komisie mládeže, kultúry a športu,
- predsedu kontrolnej komisie,
- člena komisie na ochranu verejného poriadku a priestupkov,
- člena hospodárskej komisie, lesného a vodného hospodárstva, stavebného poriadku,
- člena komisie na ochranu verejného záujmu.
Starosta ďalej informoval, že náhradník na poslanca OZ podľa výsledkov volieb do OZ p. Ivan Mikušák
nemôže na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonávať volenú funkciu po dobu 2 rokov. Tento
zákaz ešte neuplynul a preto bola oslovená p. Blažena Válentová ako ďalšia náhradníčka na poslanca
podľa výsledkov volieb do OZ.
Informoval náhradníčku za poslanca p. Blaženu Válentovú o zložení sľubu poslanca OZ. Prečítal
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a p. Blažena Válentová slovom „sľubujem“ a podpisom zložila
zákonom predpísaný sľub. Starosta obce odovzdal poslankyni p. Blažene Válentovej osvedčenie.
Starosta konštatoval, že zložením sľubu sa mení počet poslancov dnešného OZ. Z 9 poslancov sú
prítomní 6 poslanci, čiže OZ je naďalej uznášania schopné.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/V/2018).
K bodu 5.: Zmena zloženia komisií, voľba ich predsedov
Starosta obce navrhol poslankyňu p. Blaženu Válentovú na uprázdnené miesto predsedov a členov
komisií nasledovne:
1. poslankyňu p. Blaženu Válentovú za predsedu:
a) komisie mládeže, kultúry a športu.
b) kontrolnej komisie
2. poslankyňu p. Blaženu Válentovú za člena:
a) komisie na ochranu verejného poriadku a priestupkov,
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b) hospodárskej komisie, lesného a vodného hospodárstva, stavebného poriadku,
c) komisie na ochranu verejného záujmu.
Za navrhnuté obsadenie uprázdneného miesta predsedov a členov komisií sa hlasovalo nasledovne:
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/V/2018).
K bodu 6.: Schvaľovanie VZN o prijímaní detí do materskej školy - VZN č. 3/2018
Starosta obce predniesol návrh VZN č.3/2018 - VZN o prijímaní detí do materskej školy. Starosta obce
následne informoval, že v predpísanej lehote bola doručená jedna pripomienka, ktorá bola
vyhodnotená ako odôvodnená a zapracovaná do navrhovaného VZN č.3 v plnom rozsahu. Poslancom
OZ bolo vyhodnotenie pripomienky zaslané spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Pripomienky:
Pripomienka č. 1 – 17.4.2018 p. Ňochová – riaditeľka MŠ
§ 2 odsek 2 - zmeniť termín „od 15.februára do 15.marca príslušného kalendárneho roku“ na nový
termín „od 30.apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roku“.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.3/2018 - VZN o prijímaní detí do materskej školy.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
VZN č.3/2018 bolo schválené (uznesenie č. 5/V/2018).
K bodu 7.: Schvaľovanie VZN o organizácii miestneho referenda - VZN č. 4/2018
Starosta obce predniesol návrh VZN č.4/2018 - VZN o organizácii miestneho referenda. Starosta obce
následne informoval, že v predpísanej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.4/2018 - VZN o organizácii miestneho referenda.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
VZN č.4/2018 bolo schválené (uznesenie č. 6/V/2018).
K bodu 8.: Schvaľovanie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - VZN č.
5/2018
Starosta obce predniesol návrh VZN č.5/2018 - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb. Starosta obce následne informoval, že v predpísanej lehote neboli doručené žiadne
pripomienky.
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Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.5/2018 - VZN o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
VZN č.5/2018 bolo schválené (uznesenie č. 7/V/2018).
K bodu 9.: 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 – nesplnené (viac pri plnení Uznesenia
č.3/III/2018.
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 bola oslovená firma na výrobu týchto tabúľ, treba
už len vybrať typ kameňa, veľkosť a typ písma. V najbližších dňoch sa zašle záväzná objednávka.
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
prítomnú novú predsedkyňu kontrolnej komisie p. poslankyňu Válentovú aby túto úlohu komisia
splnila v čo najkratšej dobe.
Uznesenie č. 3/III/2018 - Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok 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 - starosta informoval, že sa dokončuje projekt na túto výzvu.
Uznesenie č. 4/III/2018 - Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok 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 - starosta informoval, že bol vypracovaný a zaslaný projekt na túto výzvu a čaká sa na jeho
vyhodnotenie.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/V/2018).
b/ Schválenie projektu – „Rozšírenie kapacít MŠ v Sirku“
Starosta informoval, že bol obci schválený projekt „Rozšírenie kapacít MŠ v Sirku“. Ide o projekt na
výzvu ešte z roku 2016. Po rozšírení MŠ vznikne ďalšia trieda a rozšíri sa kapacita MŠ na 50 detí.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/V/2018).
c/ Zriadenie knižnice
Starosta informoval o zámere zriadiť knižnicu v budove pošty (v zadnej časti), v najbližších dňoch má
Slovenská pošta a.s. tieto priestory odovzdať späť obci.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/V/2018).
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d/ Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Starosta informoval o zámere rekonštruovať vybrané miestne komunikácie. V mesiaci apríl vykonal
spolu so zástupcom starostu p. Marianom Zimanom obhliadku miestnych komunikácií. Je potrebné
vybrať, ktoré úseky to budú, aby sa pripravila projektová dokumentácia len na komunikácie, ktoré sa
potom aj reálne budú opravovať.
Starosta navrhol poradie úsekov na rekonštrukciu:
1) miestna komunikácia Ladislava – spodná kolónia
2) miestna komunikácia Ladislava – vrchná kolónia
3) miestna komunikácia na „Šrobárku“ – horných cca. 300 metrov pred osadou, ktoré sú na
obecných pozemkoch
4) miestna komunikácia zo Štokovca po kolóniu „Štefáni“ (predpoklad – r. 2019)
5) miestna komunikácia staré Červeňany (predpoklad – r. 2019)
Ide o úseky, ktoré sa ešte neopravovali vôbec resp. sú to pôvodné komunikácie bez asfaltového
povrchu a asfaltové komunikácie vo veľmi zlom stave. Starosta podotkol, že cestných komunikácií,
ktoré je potrebné opraviť je viac, ale vzhľadom na rozpočet plánuje ďalšie komunikácie ako aj niektoré
komunikácie z tohto navrhovaného poradia (Štokovec – Štefáni, staré Červeňany) opraviť až v
budúcom roku.
Prebehla krátka diskusia, v ktorej prítomní poukázali ešte na ďalšie „rozbité“ komunikácie, ktoré by
mala obec čo najskôr opraviť.
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu poradia:
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/V/2018).
e/ Rekonštrukcia telocvične ZŠ
Starosta informoval o zámere rekonštrukcie telocvične ZŠ – podlahu (palubovku), osvetlenie a
elektroinštaláciu. Ide o spoločný projekt ZŠ a obce Sirk.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/V/2018).
f/ Rozšírenie vodovodu v časti Staré Červeňany
Starosta informoval, o možnostiach rozšírenia vodovodu v časti Staré Červeňany. Dňa 3.5.2018
prebehlo stretnutie s p. Dachom z VVS, v ktorom sa zhodli, že najrýchlejšie a najjednoduchšie bude
rozšírenie vodovodu v tejto časti realizované samotnou obcou. Išlo by o vybudovanie 1-2 vodovodných
šácht a potrubia k nim od súčasného koncového miesta. Zistí sa orientačná cena za takéto rozšírenie
vodovodu aby sa mohla posúdiť samotná finančná náročnosť takéhoto projektu vzhľadom na rozpočet
obce.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/V/2018).
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g/ Rekonštrukcia strechy – „Slobodáreň“
Starosta obce informoval o nevyhnutnosti rekonštruovať strechu na budove „Slobodáreň“. Informoval,
že obec osloví stavebné firmy za účelom získania cenových ponúk.
Prebehla krátka diskusia: p. poslanec Nemetz sa opýtal či už všetci nájomcovia „Slobodárne“ platia
nájom, na čo starosta odpovedal, že áno. P. Nemetz sa následne vyjadril, že to by chcel vidieť na čo ho
starosta vyzval aby sa prišiel presvedčiť na OcÚ.
P. poslanec Nemetz vyslovil ďalej návrh, aby sa rekonštrukcia spravila cez nejaký projekt alebo výzvu
a tým by sa platila len spoluúčasť obce. Starosta informoval, že momentálne nemá vedomosť o výzve,
na takúto rekonštrukciu a každý projekt cez výzvu nejakú dobu trvá kým sa zrealizuje. Zároveň
upozornil, že stav strechy začína byť havarijný, nakoľko pri každom daždi už množstvo vody preniká cez
strechu. Vyzval prítomných poslancov aby sa prišli sami fyzicky presvedčiť.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/V/2018).
K bodu 10.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
8/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za február 2018
9/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
február 2018
10/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za marec 2018
11/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
marec 2018
12/2018 – Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 1. štvrťrok 2018
Protokoly z vykonaných kontrol sú zverejnené na webovej stránke obce.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/V/2018).
K bodu 11.: Žiadosti občanov
a) Materiálová výpomoc – p. Július Farkaš žiada o výpomoc materiálu z dôvodu, že žije v jednej
miestnosti z 2 malými deťmi a potrebuje túto miestnosť prerobiť, lebo tam nie sú vhodné podmienky
pre život s malými deťmi.
Starosta obce navrhol túto žiadosť zobrať len na vedomie, nakoľko z nej nie je jasné čo p. Farkaš
vlastne potrebuje, aký materiál, a teda nevieme v akej finančnej výške táto prípadná pomoc od obce
bude. Pán Farkaš bude vyzvaný aby svoju žiadosť spresnil do ďalšieho zasadnutia OZ a zároveň sa
preverí či nemá podlžnosti voči obci (dane, poplatky,..) a tiež vlastnícky vzťah tejto k nehnuteľnosti.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/V/2018).
b) Sťažnosť – p. Jaroslav Ďuriška, Červeňany č. 274 zaslal sťažnosť na pána Zdenka Romšáka
z Červenian, pretože mu jeho pes voľne sa pohybujúci po obci zabil kozu.
Starosta informoval, že sťažnosť bude podstúpená na riešenie komisii na ochranu verejného poriadku
a priestupkov.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/V/2018).
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c) Rally Lubeník – Obecný úrad Lubeník zaslal žiadosť o možnosť použitia cesty III. triedy č.2842 a 2844
v úseku SIRK – LUBENÍK v dĺžke cca. 13km dňa 14.7.2018 v čase od 08:00 do 17:00 hod. (s dvomi 1 hod.
prestávkami).
Prebehla diskusia: O slovo sa prihlásil predseda občianskeho združenia Sirkovanci, p. JUDr. Frák, ktorý
pripomenul, že na rovnaký termín je už v spolupráci s obcou plánované „STRETNUTIE RODÁKOV“
a uzavretie komunikácií v okolí obce by úplne znemožnilo túto akciu. Pozvaní hostia a ďalší účastníci
z okolia by sa nemali ako dostať do obce, čím by sa narušil celý program tejto akcie.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti Obecného úradu Lubeník:
Hlasovanie:
ZA:
0 poslancov
PROTI:
3 poslanci
(Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
ZDRŽAL SA:
3 poslanci
(Dani, Nemetz, Sendrei)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
Žiadosť bola zamietnutá (uznesenie č. 18/V/2018).
d) Priestory na uskladnenie krmiva – Poľovnícke združenie Sirk žiada o poskytnutie priestorov
v budove bývalého VDI na uskladnenie krmiva.
Prebehla krátka diskusia: Starosta vyzval prítomného predsedu Poľovníckeho združenia Sirk p. poslanca
Nemetza aby sa k žiadosti vyjadril. P. Nemetz informoval OZ, že Poľovnícke združenie Sirk potrebuje
priestory na uskladnenie krmiva a po zvážení viacerých možností a obhliadke priestorov spolu so
starostom, sa rozhodol požiadať o priestory v budove bývalého VDI, s tým že ak bude obec tieto
priestory v budúcnosti potrebovať tak sa vrátia obci.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/V/2018).
e) Žiadosť o užívanie pozemku – p. Zdenko Romšák, Červeňany č. 288 zaslal žiadosť o povolenie užívať
pozemok v časti staré Červeňany, parcela č. 610/1 na kosenie počas letných mesiacov, čím prispeje
k pravidelnej údržbe obecných pozemkov.
Prebehla krátka diskusia: p. poslanec M. Ziman upozornil, že treba presne ohraničiť o ktorú časť
parcely pôjde. Starosta uviedol, že do zmluvy sa to uvedie, rovnako aj účel t.j. kosenie pozemku aby
nedochádzalo k nezhodám.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/V/2018).
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f) Žiadosť o pridelenie bunky - p. Alžbeta Lányiová, bytom Sirk č.150, podala žiadosť o uprednostnenie
pri prideľovaní bunky na Slobodárni z dôvodu, že majiteľka domu, v ktorom teraz býva ho chce
opravovať a musí sa v mesiaci jún, júl vysťahovať. Starosta informoval, že k dnešnému dňu nie je voľná
žiadna bunka. Menovaná je evidovaná v poradovníku na pridelenie bunky už na základe
predchádzajúcej žiadosti.
Prebehla krátka diskusia.
Starosta dal hlasovať o uprednostnení p. Lányiovej v poradovníku čakateľov na obecný nájomný byt:
Hlasovanie:
ZA:
0 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
Žiadosť bola zamietnutá (uznesenie č. 21/V/2018).
K bodu 12.: Diskusia
a) p. poslanec Dani – sa opýtal, či sa zistilo koho je budova medzi bytovkami č.171 a č.172 a či za ňu aj
niekto platil. Hlavný kontrolór Ing. Urban odpovedal, že budova je obecná a nie je uzavretá žiadna
nájomná zmluva na jej užívanie. To znamená, že obec ju môže kedykoľvek začať využívať pre svoje
potreby.
b) p. poslanec Dani – sa opýtal na rozšírenie rozhlasu, či sa na to už zabudlo. Starosta odpovedal, že
nezabudlo, má už prvú cenovú ponuku a čaká na ďalšie. Pôjde o bezdrôtový rozhlas, aby sa mohlo
hlásiť len z jedného miesta, z OcÚ.
c) p. poslanec I. Ziman – sa opýtal, kedy sa sprevádzkuje zakúpený Bowling. Starosta odpovedal, že
myslí na to len sa musí nájsť nejaký voľný čas na zmontovanie tejto Bowlingovej dráhy.
Ďalej sa p. poslanec I. Ziman opýtal, či by bolo možné sprevádzkovať WC v priestoroch budovy VDI
v časti kde sú koordinátori MOS a AČ. Starosta odpovedal, že sa to pokúsi zabezpečiť.
d) p. poslanec Nemetz – sa opýtal, ako je to s využívaním obecných budov, či sú uzavreté nejaké
zmluvami. Starosta nevedel odpovedať, či je všetok obecný majetok aj zmluvne podchytený. Hlavný
kontrolór Ing. Urban sa vyjadril, že vykoná kontrolu, či na obecný majetok, ktorý majú v užívaní iné
subjekty (osoby, firmy) sú platné zmluvy o užívaní resp. nájme a či sa aj dodržiavajú.
e) p. poslanec M. Ziman – sa opýtal, či by bolo možné osadiť pri technickej pamiatke „Vysoká pec“
v starých Červeňanoch nejaký stôl s lavičkami pre turistov. Starosta odpovedal, že to zabezpečí.
f) p. poslanec M. Ziman – sa opýtal, čo sa deje s inventúrou, resp. so zistenými inventarizačnými
rozdielmi – MANKOM. Hlavný kontrolór Ing. Urban odpovedal, že chýbajú ešte podpisy niektorých
členov komisie aby bol zápis úplný. Následne sa začne riešiť vzniknutá škoda podstúpením orgánom
činným v trestnom konaní.
g) p. poslanec M. Ziman – sa opýtal, či sa vyvodili závery po poslednej rómskej zábave v obecnom
kultúrnom dome. Starosta sa vyjadril, že nakoľko došlo k výtržnostiam, poškodzovaniu obecného
majetku a rušeniu nočného kľudu v obci nebude súhlasiť s ďalšími podobnými akciami – to znamená,
že v budúcnosti využije svoje právo nepodpísať uznesenie o schválení takejto akcie. S výnimkou
rodinných osláv, a akcií organizovaných obcou a riadne fungujúcimi obecnými združeniami.
h) p. poslanec M. Ziman – sa opýtal, prečo sa kupovalo ďalšie vybavenie do jedálne (mraznička,
chladnička, misky na kompót a iné), ako je možné, že toľko vecí chýba, keď sa v minulosti varilo
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a nebola vyvodená žiadna zodpovednosť. Starosta odpovedal, že niektoré vybavenie ŠJ je staré
a opotrebované, resp. nefunkčné, ďalšie potrebné veci jednoducho chýbali a keď chcel aby ŠJ
fungovala podľa hygienických predpisov musel niektoré veci jednoducho nakúpiť a ďalšie poopravovať.
Hlavný kontrolór Ing. Urban sa vyjadril, že z rozhodnutia súdu k nákupu zariadenia do ŠJ bývalým
starostom obce je zjavné, že veľa zo zariadenia je staršie, ktoré sa bude s väčšou pravdepodobnosťou
viac kaziť, ako keby bolo toto zariadenie nové. Škoda spôsobená obci predraženým nákupom tohto
zariadenia sa ale vymáha.
i) p. Ivančík – sa opýtal, kedy sa konečne vybetónuje odtokový kanál pri jeho garáži, ktorý sa neustále
upcháva. Riešil to už za bývalého starostu a stále nič, tak je zvedavý či nový starosta s tým niečo urobí.
Starosta odpovedal, že zistí možnosti opravy tohto miesta.
j) p. Ivančík – upozornil, že hlavne obyvatelia bytoviek č.170, 171 a 172 ignorujú zákaz sypanie „pri
močarine za mostom“. Starosta odpovedal že je tam osadená zákazová tabuľa a potrebuje vedieť mená
osôb, ktoré zákaz porušujú aby to mohla obec riešiť.
k) p. Ivančík – informoval, že videl v časti obce kde býva fotiť nejaké osoby cestu, a preto sa opýtal
starostu či o tom niečo nevie. Starosta odpovedal, že nechal zamerať túto komunikáciu, ktorá ale leží
na súkromných parcelách. Obec bude musieť vykúpiť pozemky pod cestou alebo sa dohodnúť
s vlastníkmi, keď sa má aj tento úsek v budúcnosti opraviť.
l) p. Remper – upozornil starostu, že videl dnes t.j. 7.5.2018 ako obecný multikár vyváža odpad konáre a staré desky ku kontajneru na „doprave“. Starosta sa vyjadril, že si túto informáciu overí.
m) p. Remper – opäť upozornil na potrebu vyčistenia (prehĺbenia) jarku vedľa p. Záhona. Starosta
odpovedal, že na to nezabudol, bol sa tam pozrieť a tento problém sa bude riešiť.
n) p. Tamáš, p. Tamášová – upozornili, že v ich záhrade je smetisko, že tam niektorí obyvatelia nosia
všetok odpad. Starosta odpovedal, že ak by sa o tú záhradu starali a nebola by zarastená, nemohli by
im tam iný obyvatelia nosiť smeti bez toho aby si to majitelia okamžite nevšimli. Keďže je to súkromná
záhrada, starosta odporučil majiteľom kontaktovať políciu.
o) p. Cangárová Gertrúda –upozornila, že stará cesta medzi Krížom až po pomník na Železníku je
zarastená. Opýtala sa komu patria pozemky okolo cesty a kto sa má o tento úsek starať, či obec Sirk
alebo obec Turčok. Starosta odpovedal, že to zistí.
p) p. Cangárová Gertrúda – upozornila, že z budovy pri bývalom obchode na „Ladislave“ padajú tehly
a môže sa stať nešťastie. Starosta odpovedal, že nakoľko to nie je obecná budova bude informovať
majiteľa tejto nehnuteľnosti.
r) p. Cangárová Gertrúda – navrhla, že by sa mohla spraviť brigáda. Starosta odpovedal, že
prednedávnom zorganizovalo brigádu občianske združenie Sirkovanci a zúčastnilo sa na nej 14 osôb.
s) p. Blažena Horváthová – sa opýtala, na stav vybavenia jej žiadosti, ktorá bola prejednávaná na OZ
dňa 21.2.2018. Starosta informoval OZ, že zistil u Sociálnej poisťovne dlh na poistnom, ktorý je
potrebné uhradiť. Nie je to žiadaných 650,- eur ale len 564,87 eur. Tiež zistil, že od sumy, ktorá má byť
p. Horváthovej vyplatená po zosnulom manželovi, bude odrátaná suma, ktorá už bola vyplatená ako
náhradné výživné na deti. Konečnú sumu, ktorá bude menovanej vyplatená mu nevedela Sociálna
poisťovňa vypočítať, nakoľko je potrebné najskôr vyplatiť podlžnosti.
Starosta navrhol, nech si menovaná podá novú žiadosť na OZ, ale na sumu 564,87 eur, a na najbližšom
zasadnutí OZ nechá o tejto žiadosti hlasovať, aby sa konečne rozhodlo.
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t) p. Belán – upozornil, že aj v časti obce v ktorej býva je potrebné kosiť. Starosta odpovedal, že o tom
vie ale má len obmedzený počet ľudí a techniky.
K bodu 13.: Uznesenie obecného zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.
K bodu 14: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia: Peter Nemetz

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

Karol Sendrei

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 7.5.2018

UZNESENIE Č. 1/V/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. Petra Nemetza, p. Karola Sendreia.
Hlasovanie:

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

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

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/V/2018
K bodu 4.: Odovzdanie osvedčenia nastupujúcemu poslancovi obecného zastupiteľstva a zloženie
sľubu poslanca
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Berie na vedomie
1. zánik poslaneckého mandátu p. Ernesta Dulaja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu uzavretia pracovnoprávneho vzťahu
založeného písomnou dohodou o vykonaní práce medzi p. Ernestom Dulajom a obcou Sirk dňom
24.4.2018, čím došlo k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Sirk a funkcie:
- predsedu komisie mládeže, kultúry a športu,
- predsedu kontrolnej komisie,
- člena komisie na ochranu verejného poriadku a priestupkov,
- člena hospodárskej komisie, lesného a vodného hospodárstva, stavebného poriadku,
- člena komisie na ochranu verejného záujmu.
2. Oznámenie starostu obce o nastúpení p. Blaženi Válentovej za poslanca obecného zastupiteľstva
obce Sirk a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa p. Blažena Válentová stala poslancom obecného
zastupiteľstva.
B/ Konštatuje, že
P. Blažena Válentová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
C/ Konštatuje, že
zložením sľubu poslanca obecného zastupiteľstva p. Blaženi Válentovej sa mení počet poslancov
dnešného OZ. Z 9 poslancov sú prítomní 6 poslanci, čiže OZ je naďalej uznášania schopné.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 4/V/2018
K bodu 5.: Zmena zloženia komisií, voľba ich predsedov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Volí:

1. poslankyňu p. Blaženu Válentovú za predsedu:
a) komisie mládeže, kultúry a športu.
b) kontrolnej komisie
2. poslankyňu p. Blaženu Válentovú za člena:
a) komisie na ochranu verejného poriadku a priestupkov,
b) hospodárskej komisie, lesného a vodného hospodárstva, stavebného poriadku,
c) komisie na ochranu verejného záujmu.

Hlasovanie:

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

UZNESENIE Č. 5/V/2018
K bodu 6.: Schvaľovanie VZN o prijímaní detí do materskej školy - VZN č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.3/2018 – VZN o prijímaní detí do
materskej školy.
Schvaľuje:

VZN č.3/2018 – VZN o prijímaní detí do materskej školy.

Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/V/2018
K bodu 7.: Schvaľovanie VZN o organizácii miestneho referenda - VZN č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.4/2018 – VZN o organizácii
miestneho referenda.
Schvaľuje:

VZN č.4/2018 – VZN o organizácii miestneho referenda.

Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných

.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 7/V/2018
K bodu 8.: Schvaľovanie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - VZN č.
5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.5/2018 – VZN o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Schvaľuje:

VZN č.5/2018 – VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 8/V/2018
K bodu č.9 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. 9/V/2018
K bodu č.9 Informácie starostu obce
b/ Schválenie projektu – „Rozšírenie kapacít MŠ v Sirku“
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu o schválení projektu „Rozšírenie kapacít Materskej školy v Sirku“.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 10/V/2018
K bodu č.9 Informácie starostu obce
c/ Zriadenie knižnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu o zámere zriadiť obecnú knižnicu v budove pošty (v zadnej časti).
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 11/V/2018
K bodu č.9 Informácie starostu obce
d/ Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:
Poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií:
1) miestna komunikácia Ladislava – spodná kolónia
2) miestna komunikácia Ladislava – vrchná kolónia
3) miestna komunikácia na „Šrobárku“ – horných cca. 300 metrov pred osadou, ktoré sú na
obecných pozemkoch
4) miestna komunikácia zo Štokovca po kolóniu „Štefáni“ (predpoklad – r. 2019)
5) miestna komunikácia staré Červeňany (predpoklad – r. 2019)
Hlasovanie:

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

UZNESENIE Č. 12/V/2018
K bodu č.9 Informácie starostu obce
e/ Rekonštrukcia telocvične ZŠ
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu o zámere rekonštrukcie telocvične ZŠ - palubovka, osvetlenie a
elektroinštalácia. Ide o spoločný projekt ZŠ a obce Sirk.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 13/V/2018
K bodu č.9 Informácie starostu obce
f/ Rozšírenie vodovodu v časti Staré Červeňany
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu o možnostiach rozšírenia vodovodu v časti Staré Červeňany.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 14/V/2018
K bodu č.9 Informácie starostu obce
g/ Rekonštrukcia strechy – „Slobodáreň“
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu o nevyhnutnosti rekonštrukcie strechy na budove „Slobodáreň“.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 15/V/2018
K bodu č.10.: 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. 16/V/2018
K bodu č.11.: Žiadosti občanov
a/ Materiálová výpomoc
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť p. Júliusa Farkaša o výpomoc materiálom z dôvodu potreby
rekonštrukcie jeho obydlia.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 17/V/2018
K bodu č.11.: Žiadosti občanov
b) Sťažnosť – p. Jaroslav Ďuriška
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A. Berie na vedomie:

Sťažnosť p. Jaroslava Ďurišku, Červeňany č. 274 na pána Zdenka Romšáka
z Červenian.

B. Konštatuje, že:

Sťažnosť bude podstúpená na riešenie Komisii na ochranu verejného poriadku
a priestupkov.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 18/V/2018
K bodu č.11.: Žiadosti občanov
c) Rally Lubeník
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Obecnému úradu Lubeník žiadosť o organizovanie automobilových pretekov
s možnosťou použitia časti cesty III. triedy č.2842 a 2844 v úseku SIRK – LUBENÍK dňa
14.7.2018 v čase od 08:00 do 17:00 hod. z dôvodu organizovania akcie v obci Sirk
„STRETNUTIE RODÁKOV“ v rovnaký deň.

Hlasovanie:

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

UZNESENIE Č. 19/V/2018
K bodu č.11.: Žiadosti občanov
d) Priestory na uskladnenie krmiva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Poľovníckemu združeniu Sirk žiadosť o bezodplatné poskytnutie priestorov v budove
bývalého VDI na uskladnenie krmiva.

Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov (Dani, Nemetz, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
(Cangár, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 20/V/2018
K bodu č.11.: Žiadosti občanov
e) Žiadosť o užívanie pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

P. Zdenkovi Romšákovi, Červeňany č. 288, žiadosť o bezodplatné užívanie obecného
pozemku na parcele č. 610/1 v časti staré Červeňany, na kosenie počas letných
mesiacov.

Hlasovanie:

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

UZNESENIE Č. 21/V/2018
K bodu č.11.: Žiadosti občanov
f) Žiadosť o pridelenie bunky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

P. Alžbete Lányiovej, bytom Sirk č.150, žiadosť o pridelenie bunky v budove Slobodáreň
uprednostnením v poradovníku na pridelenie obecných nájomných bytov.

Hlasovanie:

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

K bodu 12.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: Peter Nemetz ............................
Karol Sendrei

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