Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 10.8.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Ivan Cangár, p. Silvester 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./
Odovzdanie osvedčenia nastupujúcemu poslancovi obecného zastupiteľstva
a zloženie sľubu poslanca
5./
Zmena zloženia komisií, voľba ich predsedov
6./
Schvaľovanie VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov (VZN č. 7/2018)
7./
Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, určenie počtu
poslancov, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
8./
Modernizácia a rozšírenie obecného rozhlasu
9./
Rekonštrukcia strechy na budove „Slobodáreň“
10./
Informácie starostu obce
11./
Informácie hlavného kontrolóra obce
12./
Žiadosti občanov
13./
Diskusia
14./
Uznesenia
15./
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 všetci 8
poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 0 poslancov OZ.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ivana Cangára a p. Silvestra Kótaia.
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/VIII/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:

8 poslancov (Cangár, Dani, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/VIII/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. Ivana
Zimana 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. Ivanom Zimanom a obcou Sirk dňom 1.8.2018.
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 na ochranu verejného poriadku a priestupkov,
- člena komisie mládeže, kultúry a športu,
- člena hospodárskej komisie, lesného a vodného hospodárstva, stavebného poriadku.
Starosta ďalej informoval, že náhradník za 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 bol oslovený p. Jaroslav Kacian ako ďalší náhradník za poslanca podľa
výsledkov volieb do OZ.
Informoval náhradníka za poslanca p. Jaroslava Kaciana o zložení sľubu poslanca OZ. Prečítal zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ a p. Jaroslav Kacian slovom „sľubujem“ a podpisom zložil zákonom
predpísaný sľub. Starosta obce odovzdal poslancovi p. Jaroslavovi Kacianovi osvedčenie.
Starosta konštatoval, že zložením sľubu sa mení počet poslancov dnešného OZ. Z 9 poslancov sú
prítomní všetci 9 poslanci, čiže OZ je naďalej uznášania schopné.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/VIII/2018).
K bodu 5.: Zmena zloženia komisií, voľba ich predsedov
Starosta obce navrhol poslanca p. Jaroslava Kaciana na uprázdnené miesto predsedu a členov komisií
nasledovne:
1. poslanca p. Jaroslava Kaciana za predsedu:
a) komisie na ochranu verejného poriadku a priestupkov.
2. poslanca p. Jaroslava Kaciana za člena:
a) komisie mládeže, kultúry a športu,
b) hospodárskej komisie, lesného a vodného hospodárstva, stavebného poriadku.
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Za navrhnuté obsadenie uprázdneného miesta predsedu a členov komisií sa hlasovalo nasledovne:
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VIII/2018).
K bodu 6.: Schvaľovanie VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov - VZN č. 7/2018
Starosta obce predniesol návrh VZN č.7/2018 - VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov. Starosta
obce následne informoval, že v predpísanej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.7/2018 - VZN o spôsobe prideľovania nájomných
bytov.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Cangár, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Dani)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
VZN č.7/2018 bolo schválené (uznesenie č. 5/VIII/2018).
K bodu 7.: Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, určenie počtu
poslancov, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Starosta obce informoval, že dňa 10. novembra 2018 budú komunálne voľby a do 17.8.2018 je
potrebné schváliť počet poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie starostu obce na
celé volebné obdobie r.2018 – 2022 a určiť počet volebných obvodov.
Starosta navrhol v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ponechať na celé volebné obdobie r.2018–2022 deväť poslancov obecného
zastupiteľstva obce Sirk. Dal hlasovať o tomto návrhu:
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VIII/2018).
Starosta navrhol v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi
obce Sirk na celé funkčné obdobie r.2018–2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok. Dal
hlasovať o tomto návrhu:
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VIII/2018).
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Starosta navrhol v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod,
v ktorom sa dňa 10. novembra 2018 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. Dal hlasovať o tomto
návrhu:
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VIII/2018).
K bodu 8.: Modernizácia a rozšírenie obecného rozhlasu
Starosta informoval, o možnosti rozšírenia a modernizácie obecného rozhlasu do častí Šrobárka,
Štokovec, Ladislava, Staré a Nové Červeňany bezdrôtovo, to znamená, že správy by sa hlásili z jedného
miesta – z OcÚ.
Starosta informoval, že boli oslovené 4 firmy za účelom rozšírenia obecného rozhlasu z dôvodu získania
čo najvýhodnejšej ceny.
Cenové ponuky na realizáciu tohto diela zaslali tieto firmy (zoradené od najlacnejšej):
1) NEONPLUS s.r.o. Muráň
4 662,34 eur s DPH,
2) Ing. Ľubomír Knopp, Revúca
10 164,00 eur s DPH,
3) MURCASS s.r.o. Košice
11 841,60 eur s DPH,
4) Elektro montáže Ivan Baláž, Revúca 13 424,40 eur s DPH.
Prebehla krátka diskusia poslancov a prítomných. P. Ziman sa vyjadril, že on je za druhú najlacnejšiu
ponuku.
Starosta navrhol hlasovať postupne od najlacnejšej ponuky. Dal preto hlasovať za cenovo
najvýhodnejšiu ponuku t.j za ponuku firmy NEONPLUS s.r.o. Muráň.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Vzhľadom na fakt, že ponuka od firmy NEONPLUS s.r.o. Muráň získala v hlasovaní potrebné kvórum
hlasov o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
OZ schválilo rozšírenie obecného rozhlasu do častí Šrobárka, Štokovec, Ladislava, Staré a Nové
Červeňany bezdrôtovo v celkovej cene 4 662,34 eur s DPH, firmou NEONPLUS s.r.o. Muráň.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VIII/2018).
K bodu 9.: Rekonštrukcia strechy na budove „Slobodáreň“
Starosta informoval, že dňa 6.7.2018 prebehlo stretnutie poslancov OZ a obyvateľov budovy
“Slobodáreň”, kde sa nájomcovia vyjadrili, že nemajú záujem o odkúpenie obecných bytov. Boli
upozornení, že ak sa má budova opravovať, musia si plniť povinosti v zmysle nájomných zmlúv.
Poslanci boli informovaní na základe vyhotovených fotografií o havarijnom stave strechy budovy
“Slobodáreň”.
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Starosta obce opätovne informoval, že bolo oslovených až 5 stavebných firiem za účelom
rekonštrukcie strechy na budove „Slobodáreň“ z dôvodu získania čo najvýhodnejšej ceny. Ide
o výmenu krytiny, rýn, okapov a výmeny časti drevenej konštrukcie strechy.
Cenové ponuky na realizáciu tohto diela zaslali tieto stavebné firmy (zoradené od najlacnejšej):
1) MMBstav s.r.o. Vernár – materiál a stavebné práce –
16 786,19 eur s DPH,
2) BaM Stolárstvo - Ján Berzéty, Muráň - materiál a stavebné práce – 16 925,88 eur s DPH,
3) Matej Gabaj, Revúca – materiál a stavebné práce –
20 496,00 eur s DPH,
4) GATIN s.r.o. Poprad – materiál a stavebné práce –
22 867,52 eur s DPH,
5) Dušan Rypka, Mlynky – materiál a stavebné práce –
24 344,73 eur s DPH.
Prebehla diskusia poslancov a obyvateľov budovy Slobodárne. P. Cangár navrhol aby sa strecha
opravovala, až keď budú všetky dlžoby zaplatené a aby sa strecha opravila len provizórne. Starosta
odpovedal, že nemôže sa čakať, kým si aj posledný dlžník splatí podlžnosti, pretože u niektorých to
bude trvať roky a ostatný obyvatelia bytovky, ktorí platia poctivo budú za to trpieť. Pri rozsahu
poškodenia krytiny by boli provizórne, čiastočné opravy len ťažko realizovateľné (podľa firiem ktoré
robili obhliadku) a značne finančne náročné.
Niektorí poslanci (Dani, J.Kotai) vyslovili nespokojnosť s firmou MMBstav s.r.o. Vernár s ich predošlou
prácou pre obec (oprava komínov na budove „Slobodáreň“), a preto poslanci navrhli aby sa začalo
hlasovať až od druhej najlacnejšej ponuke pri ktorej je len minimálny rozdiel v cene.
Starosta dal hlasovať za cenovo druhú najvýhodnejšiu ponuku od firmy BaM Stolárstvo - Ján Berzéty,
Muráň.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Cangár)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Vzhľadom na fakt, že ponuka od firmy BaM Stolárstvo - Ján Berzéty, Muráň získala v hlasovaní
potrebné kvórum hlasov o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
OZ schválilo rekonštrukciu strechy na budove „Slobodáreň“ v celkovej cene 16 925,88 eur s DPH.
Stavebné práce bude realizovať firma BaM Stolárstvo - Ján Berzéty, Muráň.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/VIII/2018).
K bodu 10.: 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 – čaká sa na vyhodnotenie
projektu.
Uznesenie č. 21/XI/2017 – Nákup a osadenie pamätnej tabule na pamätník v parku v obci Sirk a na
rodný dom p. Jána Jasenku – splnené, starosta informoval, že tabule boli osadené v mesiaci júl 2018.
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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 v dňoch 10.7.2018 a 24.7.2018 boli vykonané predsedníčkou kontrolnej komisie p.
Válentovou kontroly vývozu komunálneho odpadu, čaká sa na faktúru za vývoz odpadu za mesiac júl
2018 aby sa mohlo vykonať porovnanie. P. Válentová informovala OZ o svojich zisteniach – boli
spočítané nádoby a vrecia s odpadom v mesiaci júl, ktoré boli skutočne vyvezené.
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 bol vypracovaný a zaslaný projekt na túto výzvu a čaká
sa na jeho vyhodnotenie.
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.
Uznesenie č. 11/V/2018 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií – starosta informoval, že cesty boli
zamerané, projekt spracovaný, po doručení cenových ponúk bude zvolané obecné zastupiteľstvo
k výberu konkrétnej firmy – predpoklad do konca mesiaca august 2018.
Uznesenie č. 12/V/2018 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ – starosta informoval, že projekt bol zaslaný
a čaká sa na jeho vyhodnotenie.
Uznesenie č. 9/VI/2018 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ – starosta informoval, že projekt bol zaslaný a čaká
sa na jeho vyhodnotenie.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/VIII/2018).
b/ Okresná prokuratúra Revúca – upozornenie na porušovanie zákonov
Starosta predniesol upozornenie Okresnej prokuratúry Revúca (č. spisu Pd 24/18/6608-5) zo dňa
22.6.2018. Upozornenie sa týkalo pochybení obce pri riešení priestupkov v oblasti školskej dochádzky,
neospravedlnených hodín.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/VIII/2018).
c/ Školská jedáleň
Starosta informoval, že Ministerstvo školstva SR schválilo prechod Školskej jedálne z podriadenosti
Základnej školy Sirk pod obec Sirk od 1.9.2018.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/VIII/2018).
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d/ Odmena pre poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta navrhol finančnú odmenu vo výške 100,00 eur pre poslanca obecného zastupiteľstva
p.Mariana Zimana za aktívne plnenie úloh v prospech obce Sirk.
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu:
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Cangár, Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/VIII/2018).
e/ Okresný súd Revúca - informácia
Starosta predniesol informáciu o nadobudnutí právoplatnosti rozsudku Okresného súdu Revúca vo veci
uplatnenia škody za nákup zariadenia do školskej jedálne vo výške 9275,20 eur + náhrady trov konania
vo výške 100%. Informoval, že Okresný súd Revúca vyhovel žalobe podanej obcou Sirk v plnom
rozsahu.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VIII/2018).
K bodu 11.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
17/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
jún 2018
18/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za jún 2018
19/2018 – Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 2. štvrťrok 2018
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/VIII/2018).
K bodu 12.: Žiadosti občanov
a) Občianske združenie Skryté poklady Slovenska – žiadosť o ročný prenájom budovy bývalej Pošty
v časti Ladislava s možnosťou následného predĺženia zmluvy s poplatkom 1,00 eur s DPH za rok.
V diskusii p. poslanec M.Ziman upozornil, že aj v tomto prípade podľa jeho znalostí by mala obec využiť
verejnú súťaž. Navrhol aby sa tento bod vzal len na vedomie a prerokoval na ďalšom zastupiteľstve,
aby nedošlo k pochybeniam. Hlavný kontrolór obce Ing. Urban, upozornil, že pri verejnej súťaži,
existuje riziko, že k užívaniu majetku obce sa takto nemusí dostať občianske združenie, ktoré ponúkne
minimálny resp. žiadny nájom, ale podnikateľský subjekt resp. fyzická osoba s lepšou ponukou. Preverí
možnosť prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Starosta súhlasil, že sa tento
bod prerokuje na ďalšom zastupiteľstve.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/VIII/2018).
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b) Občianske združenie Skryté poklady Slovenska – žiadosť o finančný príspevok 350,00 eur
a zapožičanie inventáru (stoly, lavice, stoličky) na kultúrno-spoločenskú akciu „Poklady Železníka“
organizovanej dňa 25.8.2018.
Starosta informoval o programe tejto akcie a následne dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 1 poslanec (Cangár)
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/VIII/2018).
c) p. Mičko Štefan – žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu na organizovanie uzavretej spoločenskej
zábavy dňa 3.11.2018. Menovaný zároveň zaslal oznámenie o konaní kultúrneho podujatia.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Ziman)
NEHLASOVAL: 1 poslanec (Cangár)
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/VIII/2018).
d) p. Oto Štrigner – bytom Turčok, Turčocký Železník 15, žiada o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce Sirk, ktorý sa nachádza uprostred pozemku, ktorého je vlastníkom, v tesnej blízkosti jeho domu.
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Turčok, obec Turčok, okres Revúca,
zapísaných na liste vlastníctva č. 859, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako
pozemok:
- parcela registra E, parcelné číslo 1379, vo výmere 290 m2 , druh pozemku - lesný pozemok.
Starosta obce navrhol aby sa táto nehnuteľnosť – pozemok schválil ako prebytočný majetok obce
a následne sa zverejnil zámer obce na priamy predaj tohto majetku v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. –
Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 1 poslanec (Cangár)
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/VIII/2018).
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e) Občianske združenie ROMA Sirk – žiadosť o nenávratný príspevok
OZ Roma Sirk, so sídlom Sirk 306, 04964 Sirk požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na výdavky spojené s organizáciou kultúrno-športového podujatia „Rómsky športový deň“,
ktorý sa bude konať dňa 25.8.2018 v obci Sirk na futbalovom ihrisku vo výške 500 eur. Finančné
prostriedky budú použité na zabezpečenie občerstvenia počas tohto podujatia.
Prebehla diskusia. Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Ziman)
NEHLASOVAL: 1 poslanec (Cangár)
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/VIII/2018).
K bodu 13.: Diskusia
a) p. Remper – v uličke kde býva, je neporiadok a pracovníci na MOS odmietajú túto časť čistiť, a tiež
treba častejšie kosiť túto časť. Starosta odpovedal, že na to upozorní koordinátorov.
b) p. poslankyňa Válentová – upozornila, že dňa 24.7.2018, keď robila kontrolu odvozu smetí, pri
nádobách na smeti pri budove „Slobodáreň“ bol strašný neporiadok. Starosta odpovedal, že už je to
odstránené, ale vie, že sa to deje opakovane.
c) p. G. Cangárová – sa opýtala, koho je cesta medzi pomníkom na Ladislave a Krížom, lebo je veľmi
zarastená a prečo sa o ňu obec nestará. Starosta odpovedal, že cesta vedie cez viac parciel a nie všetky
sú obecné takže je zložité sa starať o takýto úsek.
d) p. G. Cangárová – sa opýtala, za cestu od Štokovca na kolóniu Štefánia, ktorá bola za p. Ing.
Sentandrášiho plánovaná k rekonštrukcii ale poslanci to zastavili, kedy sa bude opravovať, lebo je
v katastrofálnom stave. Starosta odpovedal, že tento rok sa idú robiť úseky, ktoré boli schválené
a v ďalšom roku sa budú riešiť ďalšie úseky podľa rozhodnutia OZ.
e) p. G. Cangárová – upozornila, na rozpadávajúci sa kríž na cintoríne na Železníku.
f) p. poslanec Dani – upozornil, že je nespravodlivé, že v osade Šrobárka platia za odvoz smetí viac ako
sa vyvezie. Starosta odpovedal, že majú objednaný ďalší vývoz a následne upozornil, že obyvatelia
z osady robia neporiadok aj po dedine, hlavne po podporách a ten treba tiež upratať a vyviezť.
K bodu 14.: Uznesenie obecného zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.
K bodu 15: 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
Silvester Kótai

............................
............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 10.8.2018

UZNESENIE Č. 1/VIII/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. Silvestra Kótaia.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
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/VIII/2018
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
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/VIII/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. Ivana Zimana 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. Ivanom Zimanom a obcou Sirk dňom
1.8.2018, čím došlo k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Sirk a funkcie:
- predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a priestupkov,
- člena komisie mládeže, kultúry a športu,
- člena hospodárskej komisie, lesného a vodného hospodárstva, stavebného poriadku.
2. Oznámenie starostu obce o nastúpení p. Jaroslava Kaciana za poslanca obecného zastupiteľstva
obce Sirk a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa p. Jaroslav Kacian stal poslancom obecného
zastupiteľstva.
B/ Konštatuje, že
1. P. Jaroslav Kacian zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Zložením sľubu poslanca obecného zastupiteľstva p. Jaroslava Kaciana sa mení počet poslancov
dnešného OZ. Z 9 poslancov sú prítomní 9 poslanci, čiže OZ je naďalej uznášania schopné.

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

1. poslanca p. Jaroslava Kaciana za predsedu:
a) komisie na ochranu verejného poriadku a priestupkov.
2. poslanca p. Jaroslava Kaciana za člena:
a) komisie mládeže, kultúry a športu,
b) hospodárskej komisie, lesného a vodného hospodárstva, stavebného poriadku.

Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 5/VIII/2018
K bodu 6.: Schvaľovanie VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov - VZN č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.7/2018 – VZN o spôsobe
prideľovania nájomných bytov.
Schvaľuje:

VZN č.7/2018 – VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Dani)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 6 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/VIII/2018
K bodu 7.: Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, určenie počtu
poslancov, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Určuje:
v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deväť poslancov obecného zastupiteľstva obce Sirk na celé volebné obdobie r.2018 – 2022.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných

B/ Určuje:
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce Sirk na celé
funkčné obdobie r.2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných

C/ Určuje:
v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod, v ktorom sa dňa
10. novembra 2018 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová, Ziman)
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. 7/VIII/2018
K bodu 8.: Modernizácia a rozšírenie obecného rozhlasu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rozšírenie (rekonštrukciu) obecného rozhlasu v celkovej cene 4 662,34 eur s DPH.
Práce bude realizovať firma NEONPLUS s.r.o. Muráň.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 8/VIII/2018
K bodu 9.: Rekonštrukcia strechy na budove „Slobodáreň“
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rekonštrukciu strechy na budove „Slobodáreň“ v celkovej cene 16 925,88 eur s DPH.
Stavebné práce bude realizovať firma BaM Stolárstvo - Ján Berzéty, Muráň.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Cangár)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 9/VIII/2018
K bodu č.10 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. 10/VIII/2018
K bodu č.10 Informácie starostu obce
b/ Okresná prokuratúra Revúca – upozornenie na porušovanie zákonov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Upozornenie Okresnej prokuratúry Revúca (č. spisu Pd 24/18/6608-5) zo dňa
22.6.2018 na pochybenia obce pri riešení priestupkov v oblasti školskej
dochádzky, neospravedlnených hodín.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 11/VIII/2018
K bodu č.10 Informácie starostu obce
c/ Školská jedáleň
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o schválení prechodu Školskej jedálne
z podriadenosti Základnej školy Sirk pod obec Sirk od 1.9.2018 Ministerstvom
školstva SR.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 12/VIII/2018
K bodu č.10 Informácie starostu obce
d/ Odmena pre poslanca obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Finančnú odmenu vo výške 100,00 eur pre poslanca obecného zastupiteľstva
p.Mariana Zimana za aktívne plnenie úloh v prospech obce Sirk.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Cangár, Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 13/VIII/2018
K bodu č.10 Informácie starostu obce
e/ Okresný súd Revúca - informácia
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o nadobudnutí právoplatnosti rozsudku Okresného
súdu Revúca vo veci uplatnenia škody za nákup zariadenia do školskej jedálne.

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

UZNESENIE Č. 14/VIII/2018
K bodu č.11.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za
predchádzajúce obdobie.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 15/VIII/2018
K bodu č.12.: Žiadosti občanov
a/ Občianske združenie Skryté poklady Slovenska – žiadosť o prenájom budovy
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť o prenájom budovy bývalej Pošty v časti Ladislava Občianskym
združením Skryté poklady Slovenska. Žiadosť bude opätovne prerokovaná na
ďalšom zasadnutí OZ.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 16/VIII/2018
K bodu č.12.: Žiadosti občanov
b/ Občianske združenie Skryté poklady Slovenska – žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Občianskemu združeniu Skryté poklady Slovenska nenávratný finančný príspevok vo
výške 350,00 eur s DPH a bezodplatné zapožičanie inventáru (stoly, lavice, stoličky) na
organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia „Poklady Železníka“, ktoré sa bude
konať dňa 25.8.2018 v obci Sirk, časť Železník - Ladislava.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 1 poslanec (Cangár)
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 17/VIII/2018
K bodu č.12.: Žiadosti občanov
c/ p. Mičko Štefan – žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Štefana Mička o poskytnutie Kultúrneho domu za účelom organizovania
uzavretej spoločenskej zábavy na deň 3.11.2018.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Ziman)
NEHLASOVAL: 1 poslanec (Cangár)
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 18/VIII/2018
K bodu č.12.: Žiadosti občanov
d) p. Oto Štrigner – žiadosť o odkúpenie pozemku
Ide o nasledovnú nehnuteľnosť vo výhradnom vlastníctve obce Sirk, nachádzajúca sa v katastrálnom
území Turčok, obec Turčok, okres Revúca, zapísaná na liste vlastníctva č. 859, vedenom katastrálnym
odborom Okresného úradu Revúca ako pozemok:
- parcela registra E, parcelné číslo 1379, vo výmere 290 m2 , druh pozemku - lesný pozemok.
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: uvedenú nehnuteľnosť za prebytočný majetok obce.
B/ Schvaľuje: zverejniť zámer obce na priamy predaj uvedenej nehnuteľnosti v zmysle Zákona č.
138/1991 Zb. – Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 1 poslanec (Cangár)
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 19/VIII/2018
K bodu č.12.: Žiadosti občanov
e/ Občianske združenie ROMA Sirk – žiadosť o nenávratný príspevok
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Občianskemu združeniu ROMA Sirk nenávratný finančný príspevok vo výške 500,00 eur
s DPH na organizáciu kultúrno-športového podujatia „Rómsky športový deň“, ktoré sa
bude konať dňa 25.8.2018 v obci Sirk.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov (Dani, Kacian, J.Kótai, S.Kótai, Nemetz, Sendrei, Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Ziman)
NEHLASOVAL: 1 poslanec (Cangár)
NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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K bodu 13.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: Ivan Cangár
Silvester Kótai

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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