Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 11.2.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Ivan Cangár a p. Blažena Válentová
Zapisovateľ: p. Daniel Fakla
P r o g r a m:
1./
Otvorenie zasadnutia
2./
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3./
Schválenie programu zastupiteľstva
4./
Schvaľovanie VZN č.2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk
5./
Kontrolná komisia a na ochranu verejného záujmu – správa o výsledku kontroly
6./
Inventarizácia majetku obce – správa
7./
Rozšírenie vodovodu v časti Staré Červeňany
8./
Informácie starostu obce
9./
Informácie hlavného kontrolóra obce
10./
Žiadosti občanov
11./
Diskusia
12./
Uznesenia
13./
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 6 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 3 poslanci OZ.
Chýbajúci poslanci p. Herich a p. Skříčková svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnil z dôvodu
choroby. Poslanec p. Ing. Beláň sa ospravedlnil, že bude meškať.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ivana Cangára a p. Blaženu Válentovú.
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/II/2019).
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia – bez
návrhu. Starosta dal hlasovať o programe zastupiteľstva.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/II/2019). Program zasadnutia bo schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN č.2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk
Starosta obce predniesol návrh VZN č.2/2019. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote
neboli doručené žiadne pripomienky.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
VZN č.2/2019 bolo schválené (uznesenie č. 3/II/2019).
Poznámka: Na zasadnutie OZ sa dostavil p. Ing. Martin Beláň. Starosta skonštatoval, že sa mení počet
prítomných poslancov na 7, čiže OZ je naďalej uznášaniaschopné.
K bodu 5.: Kontrolná komisia a na ochranu verejného záujmu – správa o výsledku kontroly
Hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban predniesol správu o výsledku kontroly, ktorá bola zameraná na
posúdenie stavu obecných budov, možnosti ich využitia.
V diskusii sa posudzovali jednotlivé budovy a ich možnosti ďalšieho využitia v prospech obce.
U obecných nájomných bytov v časti Štokovec sa preverí u nájomcov záujem o odkúpenie týchto
obecných bytov.
Určenie prebytočnosti majetku obce
Starosta navrhol aby sa nasledovné budovy a pozemky pod týmito budovami označili ako prebytočný
majetok obce, ktorý bude určený na odpredaj v zmysle Zákona č.138/1991 Zb. – Zákon o majetku obcí:
Sklad Činžiaky (bez využitia - inv. č. 20H) - budova bez súp.č. na parc. KN-C č. 957/63
Pozemok, parcela pod budovou Sklad Činžiaky - parcela registra C, parcelné číslo 957/63, vo výmere
59 m2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
Garáž Ladislava (bez využitia - inv. č. 3H) – budova, súp. č. 339 na parc. KN-C č. 1454/14 (označená ako
bytový dom).
Pozemok, parcela pod budovou Garáž Ladislava - parcela registra C, parcelné číslo 1454/14, vo
výmere 54 m2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
Rodinný dom – (p. Slezák – nájom, inv.č. 17H) – budova, súp. č. 149 na parc. KN-C č. 306/1
Rodinný dom - (p. R. Kótai – nájom, inv.č.398H) – rodinný dom, súp. č. 41 na parc. KN-C č. 222
Na tieto budovy a parcely bude spracovaný znalecký posudok k určeniu ich reálnej hodnoty.
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Starosta dal hlasovať o tomto návrhu:
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/II/2019).

(Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko,
Válentová, Mgr. D.Ziman)
(M. Ziman)
(Herich, Skříčková)

Ďalej boli navrhnuté nové lokality na rozšírenie obecného kamerového systému.
Rozšírenie kamerového systému – návrh komisie
Pri kontrole komisia navrhla vo svojej správe 3 nové lokality (potrebné 4 kamery) na rozšírenie
kamerového systému v obci.
Starosta obce sa vyjadril, že v súčasnosti sú výzvy so spoluúčasťou obce s takýmto zameraním. Otvoril
diskusiu či rozšíriť kamerový systém o navrhované lokality v obci za vlastné financie alebo sa zapojiť do
takejto výzvy, s tým že by sa kamerový systém rozšíril do ďalších lokalít.
Prebehla diskusia, kde sa poslanci zhodli, aby sa obec zapojila do výzvy a rozšírila obecný kamerový
systém cez projekt. Starosta obce do ďalšieho zasadnutia OZ zistí informácie o prebiehajúcich výzvach
v tejto oblasti.
Starosta dal hlasovať aby sa rozšírenie obecného kamerového systému realizovalo zapojením sa do
výzvy.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/II/2019).
K bodu 6.: Inventarizácia majetku obce – správa
Starosta informoval, že inventúra majetku obce bola ukončená. Nakoľko predseda inventarizačnej
komisie p. Herich nebol prítomný na zasadnutí OZ, odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Sirk Ing.
Urbanovi aby v krátkosti OZ informoval o vykonanej inventúre.
P. Ing. Urban – zoznámil OZ a prítomných so zápisom o vykonaní inventúry majetku obce. Uviedol, že
boli nájdené inventarizačné rozdiely – PREBYTOK a MANKO a teda skutočný stav zistený pri inventúre
nesúhlasí s účtovným stavom.
Inventarizačné rozdiely (PREBYTOK) u dlhodobého hmotného majetku sa bude riešiť v ďalšom období –
vzatím tohto majetku do evidencie a registra majetku. Je však potrebné u tohto majetku určiť
nadobúdaciu cenu.
Inventarizačné rozdiely (MANKO) – ide o chýbajúci majetok obce, ktorý bol v riešení v súčinnosti s PZ
SR v roku 2018. Tento chýbajúci majetok je zahrnutý v návrhu na vyradenie v roku 2019.
Následne bolo OZ oboznámené s návrhom na vyradenie majetku obce ako súčasťou inventarizačného
zápisu, ktorý bude podstúpený vyraďovacej a likvidačnej komisii.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/II/2019).
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K bodu 7.: Rozšírenie vodovodu v časti Staré Červeňany
Starosta informoval o postupe pri možnom rozšírení vodovodu v časti Staré Červeňany. Je potrebné
spracovať projekt a rozpočet tejto stavby, ktorý musí schváliť Stavebný úrad. Po vydaní stavebného
povolenia sa následne musí vybrať firma, ktorá bude samotnú stavbu realizovať. Odhadované celkové
náklady sú 20000 eur s DPH. Tieto finančné prostriedky boli schválené aj v rozpočte obce na rok 2019.
Po ukončení a skolaudovaní tejto stavby si budú môcť občania tejto časti na vlastné náklady realizovať
vlastné vodovodné prípojky k tomuto vodovodu.
Prebehla diskusia, v ktorej sa okrem iného prebrala možná trasa rozšírenia vodovodu. Odhadom pôjde
o dĺžku 200-250m.
Starosta dal následne hlasovať za spracovanie projektu na rozšírenie vodovodu v časti Staré Červeňany.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/II/2019).
K bodu 8.: 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 – starosta informoval, že
areál zberného dvoru sa pripraví a otvorí v roku 2019 bez ohľadu na skutočnosť či bude schválený
projekt na jeho vybavenie.
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.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/II/2019).
b/ Školská jedáleň – nákup univerzálneho kuchynského robota
Starosta obce informoval poslancov o potrebe nákupu univerzálneho kuchynského robota pre ŠJ na
miešanie a miesenie s objemom cca. 40 L, nakoľko súčasné staré zariadenie výkonovo nepostačuje pre
súčasný počet stravníkov. Odhadovaná cena takéhoto zariadenia je približne 2000,00 eur s DPH.
Zároveň informoval poslancov, že v budúcnosti bude tiež potrebné riešiť nákup elektrickej škrabky na
zemiaky rovnako v sume cca. 2000,00 eur s DPH. V rozpočte na rok 2019 sú schválené v časti
kapitálových výdavkov finančné prostriedky v sume 5000,00 eur s DPH na nákup týchto zariadení.
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci navrhli sumu 2500,00 eur s DPH na nákup kuchynského robota, s
tým aby sa kúpil výrobok kvalitný a s dostupným servisom. V prípade ak by starosta obce dostal zľavu
pri zakúpení oboch zariadení naraz – nech to využije a obstará obe zariadenia.
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Starosta obce dal následne hlasovať za nákup univerzálneho kuchynského robota pre ŠJ v sume do
2500,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/II/2019).
c/ Dobrovoľný hasičský zbor obce
Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice – starosta informoval, že finančné prostriedky určené na
rekonštrukciu v sume 30000,00 eur s DPH má už obec na účte. Vykoná sa prieskum trhu, k získaniu
cenových ponúk na práce v zmysle schváleného projektu, aby poslanci OZ mohli na ďalšom zasadnutí
OZ rozhodnúť o tom, ktoré firmy rekonštrukciu zrealizujú.
Ďalej starosta informoval že bola schválená žiadosť na generálnu opravu požiarneho vozidla Tatra 815.
Vybavili sa evidenčné čísla a STK pre toto vozidlo. Následne bolo minulý týždeň toto vozidlo odvezené
na opravu do Liptovského Hrádku, predpokladaný návrat v mesiaci máj 2019.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/II/2019).
d/ Kino „STACHANOV“
Starosta informoval o zapojení sa do výzvy Ministerstva kultúry SR do projektu „Obnov si svoj dom“.
Pôjde o rekonštrukciu na etapy. V prvej etape pôjde o rekonštrukciu (výmenu) strešnej krytiny
a komínov. Čaká sa na schválenie žiadosti.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/II/2019).
e/ Obecná knižnica
Starosta informoval, že dňa 4.2.2019 bola otvorené obecná knižnica v budove „Pošty“.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/II/2019).
f/ Nákup vozidla
Starosta informoval o potrebe zakúpenia ďalšieho vozidla hlavne pre činnosť koordinátorov, nakoľko sa
koordinátor musí presúvať do viacerých častí obce, prevážať náradie a materiál potrebný pre „AČ
a MOS“. V súčasnosti (p. I.Ziman) a i v minulosti (p. Szanto) tieto presuny obec zabezpečuje len
ochotou koordinátorov využívať vlastné súkromné vozidlo. Obecné vozidlo Citroen nie je každý deň
k dispozícii, nakoľko starosta často rieši veci mimo obce. Starosta tiež informoval, že toto vozidlo by
v budúcnosti rovnako zabezpečovalo rozvoz obedov pre seniorov do jednotlivých častí obce.
Odhadovaný ročný nábeh kilometrov takéhoto vozidla je do 5000 km a preto starosta navrhol ísť
cestou jazdeného (nie nového) jednoduchého vozidla.
Starosta tiež upozornil, že v budúcom období (koniec roka 2019, resp. v roku 2020) bude musieť OZ
riešiť rovnako stav obecného vozidla Multicar, jeho prípadnú náhradu iným vozidlom nakoľko udržať
toto vozidlo v prevádzkyschopnom stave je čoraz ťažšie a vyžaduje si stále viac finančných
prostriedkov.
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Prebehla diskusia – v ktorej sa poslanci zhodli, že sa stanový limit 4000,00 eur s DPH do ktorého sa
vykoná prieskum trhu – t.j. aké vozidlo je možné za túto sumu obstarať. Starosta následne zvolá
pracovné stretnutie s poslancami OZ, na ktorom sa tento prieskum vyhodnotí a pripravia sa podklady
na ďalšie zasadnutie OZ, kde sa v tejto veci rozhodne.
Starosta dal následne hlasovať za vykonanie prieskumu trhu za účelom nákupu jazdeného vozidla
v sume do 4000,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/II/2019).
g/ Správca obecných zariadení
Starosta informoval, že je potrebné určiť zodpovedné osoby za Kultúrny dom a multifunkčné ihrisko.
V podstate ide o to, aby bol určený niekto, kto tieto priestory odovzdá do užívania osobám, ktoré
uhradili stanovené poplatky. Následne si aj preberie po ukončení športovej resp. spoločenskej akcie
tieto priestory – t.j. fyzicky skontroluje inventár a stav týchto priestorov, a v prípade nedostatkov
oznámi na OcÚ vzniknuté škody. Tie sa následne vyčíslia a začnú sa vymáhať od osôb, ktoré ich
spôsobili.
Prebehla diskusia, v ktorej starosta navrhol, že to môže byť niekto z poslancov. Niektorý poslanci sa
naopak zhodli, že to sú „funkcie“ pre seniorov, prípadne ďalších obyvateľov obce, ktorí by to mohli
vykonávať za určitú dohodnutú odmenu. Starosta sa vyjadril, že osloví niektorých zodpovedných
obyvateľov a ak neuspeje zverejní sa oznam o tom, že sa hľadajú správcovia obecných zariadení.
Je však potrebné navrhnúť výšku odmeny pre tieto funkcie. Poslanci sa v diskusii zhodli, aby osoba
zodpovedná za kultúrny dom bola odmeňovaná v závislosti od počtu akcií v mesiaci resp. v roku v sume
10,00 eur (v hrubom) za 1 akciu. A osoba zodpovedná za multifunkčné ihrisko by mala v mesiacoch
kedy sa ihrisko využíva 30,00 eur (v hrubom) mesačne.
Po diskusii starosta obce navrhol:
- finančnú odmenu vo výške 10,00 eur (v hrubom) za jednu kultúrno-spoločenskú akciu pre osobu
zodpovednú za kultúrny dom. Odmeny sa budú vyplácať polročne.
- finančnú odmenu vo výške 30,00 eur (v hrubom) za kalendárny mesiac v čase využívania ihriska
pre osobu zodpovednú za multifunkčné ihrisko. Odmeny sa budú vyplácať polročne.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/II/2019).
h/ Odmena pre poslancov OZ
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za aktívnu účasť pri organizovaní kultúrnych a športových
akcií v mesiaci december 2018. Starosta, v zmysle Zásad odmeňovania poslancov obce Sirk, navrhol
finančnú odmenu 10,00 eur (v hrubom) za jednu spoločenskú akciu pre poslancov OZ, ktorí sa podieľali
na organizovaní týchto obecných akcií:
Vianočné posedenie dôchodcov (23.12.2018) – Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman
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Vianočný stolnotenisový turnaj (29.12.2018) - Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Mgr. D.Ziman,
M.Ziman
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
ZA:
4 poslanci
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
3 poslanci
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/II/2019).

(Cangár, Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
(Ing. Beláň, Kacian, Petročko)
(Herich, Skříčková)

K bodu 9.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so Správou o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2018.
V ďalšej časti hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami
o výsledkoch kontrol za predchádzajúce obdobie:
1/2019 – Kontrola použitia dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub v roku 2018
2/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za december 2018
3/2019 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/II/2019).
K bodu 10.: Žiadosti občanov
a) Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o NFP, poskytnutie KD a ŠJ
Starosta predniesol žiadosť OZ Sirkovanci o bezodplatné poskytnutie priestorov KD a ŠJ a o nenávratný
finančný príspevok v sume 1000,00 eur s DPH na zabezpečenie organizácie 1. Sirkovského plesu, ktorý
sa plánuje konať dňa 23.2.2019 v Kultúrnom dome obce Sirk. Finančné prostriedky budú použité na
hudobnú produkciu, výzdobu Kultúrneho domu a jeho okolia a tombolu.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/II/2019).
b) OFK Sirk – finančný príspevok na rok 2019
Obecný futbalový klub Sirk zaslal žiadosť o schválenie finančného príspevku vo výške 6000,- eur s DPH
na zabezpečenie výdavkov OFK v roku 2019. Starosta informoval, že v rozpočte na rok 2019 boli tieto
prostriedky schválené 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:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/II/2019).
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c) Štefan Dani st. – žiadosť o finančnú výpomoc
Starosta predniesol žiadosť menovaného o finančnú výpomoc vo výške 50,00 eur z dôvodu
zablokovania účtu exekútorom. Starosta informoval, že menovaný má neuhradené poplatky za
komunálny odpad.
Hlasovanie:
ZA:
0 poslancov
PROTI:
7 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Žiadosť bola zamietnutá. (uznesenie č. 19/II/2019).
d) Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu – Dáša Sendreyová
Starosta informoval o žiadosti menovanej o poskytnutie KD za účelom organizácie rodinnej oslavy
(narodenín) v piatok dňa 19.4.2019. V rámci svojich kompetencií túto žiadosť menovanej schválil.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/II/2019).
e) Žiadosť o výmenu plastového okna – Anton Polák
Menovaný žiada o výmenu starého okna za plastové v obecnom byte v časti Štokovec, v ktorom má
platnú nájomnú zmluvu. Starosta informoval, že menovaný nemá voči obci žiadne podlžnosti.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Válentová,
M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Petročko, Mgr. D.Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Herich, Skříčková)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/II/2019).
f) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o finančný príspevok na opravu strechy kostola –
opätovné prerokovanie
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk žiadal od obce sumu – 5779,76 s DPH na opravu strechy kostola v
Sirku. Starosta informoval, že oslovil ďalšie firmy na získanie cenových ponúk:
Mičko Štefan – STEMISTAV Sirk
4753,95 eur s DPH
BaM Stolárstvo – Ján Berzéty, Muráň 4789,44 eur s DPH
Všetky 3 ceny sú bez poplatkov za likvidáciu nebezpečného odpadu (pôvodná azbestová krytina).
V diskusii sa poslanci OZ zhodli, že je potrebné vyjadrenie žiadateľa, či má zabezpečené finančné
prostriedky na likvidáciu a odvoz tohto nebezpečného odpadu.
Starosta navrhol zobrať informácie na vedomie. Žiadosť bude opätovne prerokovaná na ďalšom
zasadnutí OZ, po získaní vyjadrenia žiadateľa, ako má zabezpečený odvoz a likvidáciu nebezpečného
odpadu.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/II/2019).
g) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o NFP – prevádzkovanie vežových hodín
Starosta predniesol žiadosť Cirkevného zboru ECAV na poskytnutie nenávratného finančného
príspevku vo výške 150 eur na prevádzkovanie vežových hodín na kostole v Sirku na rok 2019.
Prebehla krátka diskusia.
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Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/II/2019).
h) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o stravovanie a NFP za obedy
Starosta predniesol žiadosť Cirkevného zboru ECAV na možnosť stravovania v ŠJ dňa 12.3.2019 pre 23
osôb. Zároveň Cirkevný zbor ECAV prosí o financovanie týchto 23 obedov zo strany obce.
Prebehla diskusia. Poslanci a prítomní hostia sa zhodli, že obedy áno ale za poplatok, nakoľko obec
potrebuje na prevádzku ŠJ nemalé finančné prostriedky, ktorých časť je krytá práve z poplatkov za
obedy.
Starosta dal hlasovať o poskytnutí obedov v ŠJ za poplatok v plnej sume
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/II/2019).
i) Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Radko Havran (Sirk č. 308)
Starosta predniesol žiadosť menovaného. Ďalej informoval, že menovaný má voči obci podlžnosti vo
výške 247,50 eur. Podpísal splátkový kalendár. Dlh postupne spláca.
Starosta navrhol schváliť túto žiadosť a zaradiť menovaného do poradovníka na obecný nájomný byt
v budove „Slobodáreň“.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 25/II/2019).
K bodu 11.: Diskusia
a/ p. Ivančík sa opýtal starostu obce
1) čo je nové v trestných veciach okolo bývalého starostu p. Sentandrášiho – presluhovanie vo funkcii
starostu a spôsobená škoda za nákup zariadení do ŠJ.
Starosta obce odpovedal, že čo sa týka obvinenia z nadsluhovania vo funkcii po vynesení rozsudku –
má obec písomné vyjadrenie, že týchto obvinení bol menovaný zbavený – t.j. nebolo dokázané
úmyselné konanie.
A čo sa týka spôsobenej škody – rozsudok bol vydaný, ale bývalý starosta obce využil zákonné
prostriedky – t.j. dovolanie – čaká sa na definitívne rozhodnutie súdu - túto vec má na starosti obecný
právnik.
2) ďalej sa opýtal prečo nejazdí p. Koreň na obecných vozidlách keď bol úspešný vo výberovom konaní
a má pracovnú dohodu s obcou. Starosta odpovedal, že dohoda uzavretá nie je a bude až v prípade
keď reálne začne jazdiť. P. Koreň o tom vie – jednoducho je ako náhradník ak p. Dono ako zamestnanec
obce nebude môcť jazdiť na traktore a p. M. Ziman nebude môcť jazdiť na vozidle PV3S.
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b/ p. Remper prečo sa neriešia projekty na odvodnenie „močariny“ za p. Záhonom a opätovne
upozornil na potrebu prehĺbenia jarkov pri spodnej zastávke v časti Starý Sirk.
Starosta odpovedal že tzv. močarina za p. Záhonom sú súkromné parcely, o ktoré sa vlastníci nestarajú
a preto je to zarastené. Preveria sa možnosti odvodnenia týchto parciel zo strany obce. Čistiť jarky má
Slovenská správa ciest – majú to nahlásené, bude ich opätovne žiadať o vyčistenie a prehĺbenie.
K bodu 12.: Uznesenia
Uznesenie obecného zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za jednotlivé body
sa rokovalo samostatne.
K bodu 13: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia: p. Ivan Cangár
p. Blažena Válentová

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

10

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 11.2.2019

UZNESENIE Č. 1/II/2019
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. Blaženu Válentovú.
Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 2/II/2019
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/II/2019
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN č.2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.2/2019 – VZN o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Sirk.
Schvaľuje:

VZN č.2/2019 – VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk.

Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 3 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 4/II/2019
K bodu 5.: Kontrolná komisia a na ochranu verejného záujmu – správa o výsledku kontroly
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Konštatuje: že p. Ing. Martin Beláň sa dostavil na zasadnutie OZ čím sa mení počet poslancov
dnešného OZ. Z 9 poslancov sú prítomní 7 poslanci, čiže OZ je naďalej uznášania schopné.
B/ Berie na vedomie: Správu Kontrolnej komisie a na ochranu verejného záujmu.
C/ Schvaľuje: Označiť nasledovný majetok obce ako PREBYTOČNÝ:
Sklad Činžiaky (bez využitia - inv. č. 20H) - budova bez súp.č. na parc. KN-C č. 957/63
Pozemok, parcela pod budovou Sklad Činžiaky - parcela registra C, parcelné číslo 957/63, vo výmere
59 m2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
Garáž Ladislava (bez využitia - inv. č. 3H) – budova, súp. č. 339 na parc. KN-C č. 1454/14 (označená ako
bytový dom).
Pozemok, parcela pod budovou Garáž Ladislava - parcela registra C, parcelné číslo 1454/14, vo
výmere 54 m2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
Rodinný dom – (p. Slezák – nájom, inv.č. 17H) – budova, súp. č. 149 na parc. KN-C č. 306/1
Rodinný dom - (p. R. Kótai – nájom, inv.č.398H) – rodinný dom, súp. č. 41 na parc. KN-C č. 222
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

(Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, Válentová,
Mgr. D.Ziman)

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (M. Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
(Herich, Skříčková)
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 5/II/2019
K bodu 5.: Kontrolná komisia a na ochranu verejného záujmu – správa o výsledku kontroly
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rozšírenie kamerového systému obce zapojením sa do výzvy.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/II/2019
K bodu 6.: Inventarizácia majetku obce – správa
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Zápis o vykonaní inventarizácie majetku obce a návrh na vyradenie majetku
obce.

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

UZNESENIE Č. 7/II/2019
K bodu 7.: Rozšírenie vodovodu v časti Staré Červeňany
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Spracovanie projektu na rozšírenie vodovodu v časti Staré Červeňany.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 8/II/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 9/II/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
b/ Školská jedáleň – nákup univerzálneho kuchynského robota
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nákup univerzálneho kuchynského robota pre Školskú jedáleň Sirk v sume do 2500,00
eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 10/II/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
c/ Dobrovoľný hasičský zbor obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informácie starostu obce o oprave hasičského vozidla Tatra 815 a projekte
rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 11/II/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
d/ Kino „STACHANOV“
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informácie starostu obce o zapojení sa do výzvy Ministerstva kultúry SR do
projektu „Obnov si svoj dom“ – pre kino Stachanov na Železníku.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 12/II/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
e/ Obecná knižnica
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informácie starostu obce o tom, že dňa 4.2.2019 bola otvorené obecná
knižnica v budove „Pošty“.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 13/II/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
f/ Nákup vozidla
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Vykonanie prieskumu trhu za účelom nákupu jazdeného vozidla v sume do 4000,00 eur
s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 14/II/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
g/ Správca obecných zariadení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Finančnú odmenu vo výške 10,00 eur (v hrubom) za jednu kultúrno-spoločenskú akciu
pre osobu zodpovednú za kultúrny dom. Odmeny sa budú vyplácať polročne.
B/ Schvaľuje: Finančnú odmenu vo výške 30,00 eur (v hrubom) za kalendárny mesiac v čase
využívania ihriska pre osobu zodpovednú za multifunkčné ihrisko. Odmeny sa budú
vyplácať polročne.
Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 15/II/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
h/ Odmena pre poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

V zmysle Zásad odmeňovania poslancov obce Sirk mimoriadnu finančnú odmenu pre
poslancov OZ za aktívnu účasť pri organizovaní kultúrnych a športových akcií v mesiaci
december 2018 (Vianočné posedenie dôchodcov a Vianočný stolnotenisový turnaj)
nasledovne:
Finančná odmena vo výške 20,00 eur (v hrubom) - Ing. Beláň, Herich, Kacian,
Petročko, Mgr. D. Ziman, M. Ziman
Finančná odmena vo výške 10,00 eur (v hrubom) - Skříčková, Válentová

Hlasovanie:

ZA:
4 poslanci
(Cangár, Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
3 poslanci
(Ing. Beláň, Kacian, Petročko)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
(Herich, Skříčková)
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných

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

UZNESENIE Č. 16/II/2019
K bodu 9.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/Berie na vedomie:
B/Berie na vedomie:

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2018.
Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 17/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
a) Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o NFP, poskytnutie KD a ŠJ
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nenávratný finančný príspevok vo výške 1000,00 eur s DPH a bezodplatné poskytnutie
priestorov Kultúrneho domu a Školskej jedálne pre Občianske združenie Sirkovanci na
organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia „1. Sirkovský ples“, ktorý sa bude konať
dňa 23.2.2019 v Kultúrnom dome v Sirku.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 18/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
b/ OFK Sirk – finančný príspevok na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Finančný príspevok na rok 2019 pre Obecný futbalový klub Sirk vo výške 6000,00 eur
s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 19/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
c) Štefan Dani st. – žiadosť o finančnú výpomoc
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Žiadosť p. Štefana Daniho st. o finančnú výpomoc vo výške 50,00 eur.

Hlasovanie:

ZA:
0 poslancov
PROTI:
7 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 20/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
d) Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu – Dáša Sendreyová
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť p. D. Sendreyovej o poskytnutie KD za účelom organizácie rodinnej
oslavy dňa 19.4.2019. Poskytnutie KD za úhradu v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov bolo schválené starostom obce v zmysle jeho kompetencií.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 21/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
e) Žiadosť o výmenu plastového okna v obecnom nájomnom byte – Anton Polák
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Antona Poláka o výmenu 1ks starého okna za plastové v obecnom
nájomnom byte v časti Štokovec.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Válentová, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Petročko, Mgr. D.Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
(Herich, Skříčková)
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 22/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
f) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o finančný príspevok na opravu strechy kostola –
opätovné prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informácie starostu obce o cenových ponukách na rekonštrukciu strechy
kostola v Sirku. Žiadosť Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Sirk o finančný
príspevok na opravu strechy bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí OZ po
predložení informácie, ako bude naložené s nebezpečným odpadom (stará
azbestová krytina).
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 23/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
g) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o NFP – prevádzkovanie vežových hodín
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Sirk o finančný príspevok vo výške 150,00
eur s DPH na zabezpečenia naťahovania vežových hodín na kostole v Sirku na rok 2019.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 24/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
h) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o stravovanie a NFP za obedy
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Sirk o stravovanie v ŠJ dňa 12.3.2019 za
úhradu obedov v plnej sume.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 25/II/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
i) Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Radko Havran (Sirk č. 308)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Radka Havrana (Sirk č. 308) o poskytnutí bunky v budove „Slobodáreň“.
Menovaný bude zaradený do poradovníka.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 2 poslanci
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

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

Overovatelia: p. Ivan Cangár
p. Blažena Válentová

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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