Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 2.5.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Martin Beláň, p. Milan Herich
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./
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
5./
Odpredaj majetku obce
6./
Schvaľovanie Smernice na používanie reprezentačného fondu
7./
Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
8./
Informácie starostu obce
9./
Informácie hlavného kontrolóra obce
10./
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1
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 9 poslancov sú prítomní 8 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 1 poslanec OZ.
Chýbajúca poslankyňa p. Skříčková sa ospravedlnila, že bude meškať.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing. Martina Beláňa a p. Milana Hericha.
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/V/2019).
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(Cangár, Herich, Kacian, Petročko, Válentová,
Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
(Ing. Beláň)
(Skříčková)

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:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/V/2019). Program zasadnutia bo schválený bez zmeny.
Poznámka: Na zasadnutie OZ sa dostavila p. Martina Skříčková. Starosta skonštatoval, že sa mení počet
prítomných poslancov na 9, čiže OZ je naďalej uznášaniaschopné.
K bodu 4.: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
Starosta informoval, že boli oslovené firmy na získanie cenových ponúk na rekonštrukciu budovy
Požiarnej zbrojnice. Financie na tento projekt vo výške 30000,00 eur má už obec na účte.
Dňa 23.4.2019 boli tieto cenové ponuky vyhodnotené za prítomnosti starostu obce, zástupcu starostu
a hlavného kontrolóra obce. Dve firmy (STEMISTAV a p. Rečník) zaslali cenové ponuky na kompletné
práce, ďalších 5 firiem zaslali ponuky len na čiastkové práce.

STEMISTAV Sirk
MAJAMI Tisovec
ANMAR Revúca
Marek BÁNES Rákoš
BLACHOTRAPEZ Revúca
BaM Stolárstvo - Ján Berzéty Muráň
p. Rečník Revúca

Výmena
krytiny
3834,14
0
0
0
4855
4807,59
7048

Výmena okien a
dverí
8070,56
11691,61
8588
0
0
0
5327

Murárske
Spolu
práce
15497,17 27401,87
11895,67 23587,28
0
8588
14940
14940
0
4855
0 4807,59
26970
39345

Starosta konštatoval, že firmy STEMISTAV a p. Rečník pri ponuke na výmenu okien a dvier zaslali
ponuku na dvere, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a teda nie je možné jednou firmou
uskutočniť všetky práce. Pán Mičko (STEMISTAV) bol vyzvaný na doplnenie (opravenie) svojej ponuky
na správne dvere pre techniku – ale k dnešnému dňu opravenú ponuku nedodal.
Z tohto dôvodu starosta obce navrhol aby rekonštrukcia prebehla po častiach (1. výmena krytiny, 2.
výmena okien a dvier, 3. murárske práce) s možnosťou aby jednotlivé časti realizovali rôzne firmy.
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Herich, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová,
Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Cangár, Ing. Beláň)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/V/2019).
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1) výmena krytiny - ide o výmenu krytiny, rýn a okapov,...
Cenové ponuky na realizáciu tejto časti zaslali tieto stavebné firmy (zoradené od najlacnejšej):
1) STEMISTAV Sirk – materiál a stavebné práce –
3834,14 eur s DPH,
2) BaM Stolárstvo - Ján Berzéty, Muráň - materiál a stavebné práce – 4807,59 eur s DPH,
3) BLACHOTRAPEZ, Revúca – materiál a stavebné práce –
4855,00 eur s DPH,
4) Rečník, Revúca – materiál a stavebné práce –
7048,00 eur s DPH,
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať aby výmenu krytiny realizovala firma STEMISTAV Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Vzhľadom na fakt, že ponuka od firmy STEMISTAV Sirk získala v hlasovaní potrebné kvórum hlasov
o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
2) výmena okien a dverí -ide o výmenu a dodanie všetkých okien a dverí na budove.
Cenové ponuky na realizáciu tejto časti zaslali tieto stavebné firmy (zoradené od najlacnejšej):
1) Rečník, Revúca – materiál a stavebné práce –
5327,00 eur s DPH,
2) STEMISTAV Sirk – materiál a stavebné práce –
8070,56 eur s DPH,
3) ANMAR Revúca - materiál a stavebné práce –
8588,00 eur s DPH,
4) MAJAMI Tisovec – materiál a stavebné práce –
11691,61 eur s DPH,
Firmy p. Rečník a STEMISTAV zaslali ponuku na dvere, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou
a preto starosta obce navrhol tieto ponuky nebrať do výberu.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať aby výmenu okien a dverí realizovala firma ANMAR Revúca, z dôvodu najlacnejšej
ponuky po zúženom výbere.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Herich, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová,
Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
1 poslanec
(Ing. Beláň)
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Cangár)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Vzhľadom na fakt, že ponuka od firmy ANMAR Revúca získala v hlasovaní potrebné kvórum hlasov
o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
3) murárske práce - Ide o murárske práce ako vnútorné stierky, oprava stropov, oprava fasády, nová
fasáda, pokládka zámkovej dlažby, izolácia budovy,...
Cenové ponuky na realizáciu tejto časti zaslali tieto stavebné firmy (zoradené od najlacnejšej):
1) MAJAMI Tisovec – materiál a stavebné práce –
11895,67 eur s DPH,
2) Marek Bánes, Rákoš - materiál a stavebné práce –
14940,00 eur s DPH,
3) STEMISTAV Sirk – materiál a stavebné práce –
15497,17 eur s DPH,
4) Rečník, Revúca – materiál a stavebné práce –
26970,00 eur s DPH.
Prebehla diskusia.
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Starosta dal hlasovať aby murárske práce realizovala firma MAJAMI Tisovec – najlacnejšia ponuka.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Herich, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová,
Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Cangár, Ing. Beláň)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Vzhľadom na fakt, že ponuka od firmy MAJAMI Tisovec získala v hlasovaní potrebné kvórum hlasov
o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
OZ schválilo rekonštrukciu budovy Požiarna zbrojnica nasledovne:
1) výmenu krytiny bude realizovať firma STEMISTAV Sirk v celkovej cene 3834,14 eur s DPH.
2) výmenu okien a dvier bude realizovať firma ANMAR Revúca v celkovej cene 8588,00 eur s DPH.
3) murárske práce bude realizovať firma MAJAMI Tisovec v celkovej cene 11895,67 eur s DPH.
V prípade uskutočnenia prác nad rámec rozpočtu môžu byť tieto sumy navýšené.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/V/2019).
K bodu 5.: Odpredaj majetku obce
Starosta obce informoval, že na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 10.8.2018, p. Oto Štrigner, bytom
Turčok, Turčocký Železník 15, žiadal o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Sirk, ktorý sa nachádza
uprostred pozemku, ktorého je vlastníkom a je v tesnej blízkosti jeho domu.
Identifikácia nehnuteľnosti:
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 informoval, že uznesením OZ č. 18/VIII/2018 písmeno A zo dňa 10.8.2018 bol tento majetok
schválený ako prebytočný.
Vykonali sa opravy v katastry nehnuteľností, nakoľko nebol správne identifikovaný vlastník pozemku –
obec Sirk, bola vedená ešte ako MNV Sirk. Následne sa vypracoval znalecký posudok na určenie ceny
tohto pozemku.
Hodnota pozemku podľa znaleckého posudku p. Ing. Ondreja Kvetka č. 43/2019 zo dňa 16.3.2019 je
285,00 eur s DPH.
Cena za vypracovanie znaleckého posudku – 66,40 eur s DPH. Starosta navrhol aby sa o túto sumu
zvýšila konečná predajná cena na celkových 351,40 eur s DPH.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli aby sa majetok odpredal z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a nie priamym predajom v zmysle uznesenia OZ č.18/VIII/2018 písmeno B zo dńa 10.8.2018.
Starosta obce navrhol aby sa zverejnil zámer odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa p. Otovi Štrignerovi, bytom Turčok, Turčocký Železník 15, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a
§ 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu
351,40 eur s DPH.
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Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa už viac ako 10 rokov nachádza
v rámci oploteného dvora záujemcu – p. Štrignera, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve.
Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je
predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/V/2019).
Týmto uznesením sa zároveň ruší uznesenie OZ č.18/VIII/2018 písmeno B zo dńa 10.8.2018.
K bodu 6.: Schvaľovanie Smernice na používanie reprezentačného fondu
Hlavný kontrolór obce predniesol návrh Smernice na používanie reprezentačného fondu.
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať za schválenie tejto smernice.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Smernica na používanie reprezentačného fondu bola schválená (uznesenie č. 6/V/2019).
K bodu 7.: Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
Hlavný kontrolór obce predniesol návrh aktualizovanej Smernice na používanie motorových vozidiel.
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať za schválenie tejto smernice.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Smernica na používanie motorových vozidiel bola schválená (uznesenie č. 7/V/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 sa
čaká na súhlasné stanovisko Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Revúca na
Zriadenie obecného zberného dvoru v časti areálu Synflex.
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 projekt nebol schválený.
Uznesenie č. 9/II/2019 - nákup univerzálneho kuchynského robota pre Školskú jedáleň v sume do
2500,00 eur s DPH – starosta informoval, že kuchynský robot (RE-22) bol zakúpený v mesiaci február
v cene 2499,60 eur s DPH.
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Uznesenie č. 13/II/2019 – vykonanie prieskumu trhu za účelom nákupu jazdeného vozidla v sume do
4000,00 eur s DPH – starosta informoval, že prieskum trhu bol vykonaný a po pracovnej porade
s poslancami OZ zo dňa 20.2.2019 sa vykonala obhliadka vytypovaného vozidla a následne sa
zrealizoval aj nákup vozidla Fiat DOBLO v sume 3200,00 eur s DPH.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/V/2019).
b/ Vyraďovacia komisia – stanovenie termínu
Starosta požiadal predsedu a členov vyraďovacej komisie aby si v mesiaci máj dohodli termín
zasadnutia vyraďovacej komisie za účelom prehodnotenia majetku odporučeného na vyradenie
inventarizačnou komisiou.
c/ Program odpadového hospodárstva obce Sirk
Starosta obce predniesol Program odpadového hospodárstva obce Sirk na roky 2016-2020.
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať za schválenie tohto programu.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Program odpadového hospodárstva obce Sirk na roky 2016-2020 bol schválený (uznesenie č.
9/V/2019).
d/ Evanjelický kostol v Sirku – rekonštrukcia strechy
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk žiadal od obce sumu – 5779,76 s DPH na opravu strechy kostola v
Sirku. Starosta informoval, že pani farárka súhlasí s odprataním nebezpečného odpadu (azbestovej
krytiny) na vlastné náklady, čo dalo OZ ako podmienku na čerpanie obecnej dotácie. Bude to zakotvené
aj v zmluve o poskytnutej dotácii.
Výška dotácie 4750,00 eur s DPH bola určená na základe získaných cenových ponúk na opravu tejto
strechy (Mičko Štefan – STEMISTAV Sirk 4753,95 eur s DPH, BaM Stolárstvo – Ján Berzéty, Muráň
4789,44 eur s DPH).
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať o schválení finančného príspevku vo výške
4750,00 eur s DPH na opravu strechy evanjelického kostola pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/V/2019).
e/ Opätovné zapojenie sa do výzvy – obstaranie techniky do zberného dvora
Starosta informoval OZ o možnosti opätovného zapojenia sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v rámci projektu zameraného na Triedený zber
komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
(kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2017-33). Výška finančnej podpory na jeden projekt je max. 6.000.000,eur. Povinné spolufinancovanie zo strany obce je 5% z celkovej sumy.
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Účel:

obstaranie techniky do obecného zberného dvora:
- traktor s čelným nakladačom,
- drvič stavebných odpadov,
- drvič bio odpadov,
- traktorový príves s hydraulickou rukou
- nosič kontajnerov s hydraulickou rukou
obstaranie veľkokapacitných kontajnerov (10ks)
obstaranie kontajnerov na BRO - biologicky rozložiteľný odpad (20 ks).
Suma potrebná na obstaranie vyššie uvedenej techniky a kontajnerov: 147159,60 eur s DPH. Výška 5%
spolufinancovania zo strany obce bude 7357,98 eur s DPH.
Prebehla diskusia. Starosta informoval, že projekt je už vypracovaný a zaplatený a obec by to teda
nestálo žiadne finančné prostriedky navyše.

Starosta dal hlasovať o opätovnom zapojení sa do výzvy s kódovým označením OPKZP-PO1-SC111v celkovej sume 147159,60 eur s DPH so spolufinancovaním obce 5% vo výške 7357,98 eur
s DPH :
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/V/2019).

2017-33

f/ Zapojenie sa do výziev o dotácie
Obecná knižnica - starosta informoval, že sa obec zapojila do výzvy na získanie dotácie z Fondu na
podporu umenia:
1900,00 eur – akvizícia knižného fondu
3600,00 eur – zariadenie knižnice
Oprava strechy obecnej budovy č.66 (obchod a stará krčma) - starosta informoval, že sa obec zapojila
do výzvy na získanie dotácie vo výške 15000,00 eur z Ministerstva financií SR, na rekonštrukciu strechy
obecnej budovy.
Rozšírenie kamerového systému – prevencia kriminality - starosta informoval, že sa obec zapojila do
výzvy na získanie dotácie vo výške 22848,00 eur z Úradu vlády SR na rozšírenie kamerového systému
z dôvodu prevencie kriminality v obci.
Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy – Školská jedáleň – starosta informoval, že bola
vypracovaná projektová dokumentácia na zvýšenie energetickej účinnosti tejto budovy (ŠJ a KD)
potrebná k zapojeniu sa obce o získanie dotácie vo výške 143879,40 eur z Ministerstva životného
prostredia SR.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/V/2019).
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g/ Osadenie vodomerov v obecných nájomných bytoch
Starosta navrhol aby sa zakúpilo 10 ks vodomerov na kredit a príslušenstva (software, čítačka kariet,
dobíjacie karty), ktorými by sa vybavilo 10 nájomných bytov, kde sú najväčšie problémy s uhrádzaním
pravidelných platieb za nájom a spotrebovanú vodu.
Približné náklady:

1ks vodomer + karta = 230,00 eur (10ks = 2300 eur)
Čítačka kariet = 300,00 eur
Software = 140,00 eur
Inštalácia, zaškolenie = 500,00 eur
Doprava = 150,00 eur
Celkové odhadované náklady: 3390,00 eur s DPH

Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať o namontovaní 10ks vodomerov na kredit
a príslušenstva v sume do 4000,00 eur.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/V/2019).
h/ Sirkovský kotlík
Starosta informoval, že by bolo dobré stanoviť termín na zorganizovanie tradičnej súťaže vo varení
guláša - Sirkovský kotlík 2019. Akcia bude organizovať obec spoločne s občianskym združením
Sirkovanci. Rovnako je potrebné stanoviť rozpočet na túto akciu a minimálne 3 členný organizačný
výbor.
Prebehla diskusia.
Po diskusii starosta navrhol zorganizovať akciu Sirkovský kotlík 2019 v sobotu dňa 27.7.2019
s rozpočtom 1000 eur. Organizačný výbor navrhuje v zložení : Kacian, Mgr. D.Ziman, M.Ziman
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/V/2019).
i/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Starosta informoval, že na základe požiadavky od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
závod Rožňava je potrebné schváliť prílohu č.2 k zmluve č.892/4/2007/závod RV - Charakteristika
infraštrukturálneho majetku rozvodov verejnej kanalizácie v obci Sirk z 5.2.2019.
Hlasovanie:

ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/V/2019).
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j/ Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Starosta obce informoval, že v mesiaci apríl 2019 boli zrekonštruované miestne komunikácie v časti
Ladislava a pod Šrobárkou. Išlo o rekonštrukcie komunikácií plánované na jeseň v roku 2018.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/V/2019).
K bodu 9.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
4/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za január 2019
5/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
január 2019
6/2019 – Kontrola dodávateľských faktúr za 4. štvrťrok 2018
7/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za február 2019
8/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚza
február 2019
9/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za marec 2019
10/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
marec 2019.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/V/2019).
K bodu 10.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban. Úprava rozpočtu bola prevedená v
príjmovej časti, ako i výdavkovej časti nasledovne:
- v časti bežné príjmy rozpočtu (111 003 – výnos z dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve) navýšenie o 60.040,00 eur,
- v časti kapitálové príjmy rozpočtu (322 001 – transfery zo štátneho rozpočtu - dotácia na
rekonštrukciu ciest a chodníkov od MF SR) v sume 10.000,00 eur,
- v časti kapitálové výdavky – Všeobecné verejné služby (717 002 - rekonštrukcia
a modernizácia stavieb – kód zdroja 111) navýšenie o 10.000,00 eur.
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Náboženské a iné spoločenské služby (642 007 –
transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite) v sume 4750,00 eur.
Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšia:
- bežné príjmy na konečných
1.213.154,00 €,
- kapitálové príjmy na konečných
540.000,00 €,
- bežné výdavky na konečných
643.884,00 €.
- kapitálové výdavky na konečných
690.000,00 €.
Po rozpočtovom opatrení č.1 je rozpočet prebytkový v sume 55290,00 eur.
Prebehla krátka diskusia, v ktorej na jednotlivé otázky poslancov k úprave rozpočtu odpovedal starosta
obce a hlavný kontrolór obce.
Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1:
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Rozpočtové opatrenie č.1 bolo prijaté (uznesenie č. 18/V/2019).
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K bodu 11.: Žiadosti občanov
a) Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ - Havranová Silvia – Sirk 309
Žiada OZ o pridelenie bunky v budove Slobodáreň (uprednostnenie v poradovníku), nakoľko doteraz
bývala s druhom a 9 deťmi u brata a ten ich vyhodil.
Starosta informoval, že menovaná a jej rodina má nedoplatky za komunálny odpad vo výške 480,84
centov, súhlasí však so splátkovým kalendárom, s mesačnou splátkou vo výške 20,00 eur.
Prebehla diskusia, v ktorej starosta upozornil, že podobné prípady, že viacpočetné rodiny bývajú spolu
je v dedine viac, aj v poradovníku na nájomné byty a ak sa vyhovie žiadateľke, zajtra tu má ďalšie
žiadosti. Poslanci navrhli, žiadosť schváliť pod podmienkou, že jej ostatní žiadatelia, ktorí sú
v poradovníku prepustia poradie a bude to aj písomne doložené pre potreby OcÚ.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/V/2019). Žiadateľka musí doložiť písomný súhlas na
prepustenie poradia od ostatných žiadateľov v poradovníku na nájomné byty.
b) Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov - Mariana Juhásová – Železník 262,
Žiada o pridelenie nebytových priestorov v obci Sirk, časť Železník – Štokovec č.13 za účelom ich
využitia ako skladový priestor. Starosta informoval, že doteraz mal tieto priestory prenajaté p. Peter
Herich v cene 10 eur mesačne, ktorý však ukončil k 1.4.2019 nájomnú zmluvu.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/V/2019).
c) Gemer Sweet, Rimavská Sobota – žiadosť o výstavbu altánku
Firma Gemer Sweet Rimavská Sobota, žiada o povolenie výstavby dreveného altánku pri potravinách
sídliacich pod súp.č. 166 v rozmeroch 9m dĺžka a 3,8m šírka.
Prebehla diskusia. V ktorej sa poslanci zhodli, že altánok by mal byť prístupný len počas prevádzkových
hodín predajne potravín a firma Gemer Sweet bude zodpovedná za udržiavanie čistoty a poriadku
v altánku a jeho bezprostrednej blízkosti.
Starosta dal hlasovať o výstavbe altánku firmou Gemer Sweet Rimavská Sobota, ktorá zabezpečí jeho
uzavretie mimo prevádzkových hodín potravín a bude zodpovedná za udržiavanie čistoty a poriadku
v altánku a jeho bezprostrednej blízkosti.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
(Cangár, Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko,
Skříčková, Válentová, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Mgr. D.Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/V/2019).
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d) Kamila Macúriková, Sirk 171 – žiadosť o dočasné odpustenie nájmu
Menovaná si požiadala o odpustenie nájmu v prevádzke Sport Pub, Sirk č.66 vo výške 697,84 eur
s DPH, z dôvodu, že túto sumu uhradila za opravu stropov v obecnej budove.
Prebehla búrlivá diskusia. Kde starosta obce a hlavný kontrolór obce poukázali na skutočnosť, že aj
v minulosti mala menovaná nájomné odpustené úplne a v ďalšom období na 1/2 bez toho aby
zdokladovala aké opravy zrealizovala na vlastné náklady v obecnej budove. Starosta zároveň
informoval, že nájomné sa vrátilo na pôvodnú sumu v zmysle uzavretej nájomnej zmluvy (uznesenie č.
14/XII/2018 písm. A zo dňa 19.12.2018) a ďalšie opravy na tejto obecnej budove bude realizovať obec.
V diskusii sa niektorí poslanci vyjadrili aby sa odpustila len polovica zo žiadanej sumy.
Hlavný kontrolór obce upozornil, na skutočnosť, že k oprave stropu chýba žiadosť menovanej
k možnosti uskutočnenia opravy nad rámec uzavretej nájomnej zmluvy a súhlasné stanovisko starostu
obce k vykonaniu takejto opravy. Na druhej strane je v právomoci OZ aby rozhodlo o odpustení resp.
znížení nájmu. Je však potrebné preveriť výšku sumy ktorá je uvedená pri rekonštrukcii stropov.
P. poslanec Cangár argumentoval, že išlo o havarijný stav lebo hygiena chcela prevádzku zavrieť.
Starosta dal hlasovať :
1) Za odpustenie nájmu v sume 348,92 eur s DPH (t.j. 1/2 zo žiadanej sumy):
Hlasovanie:
ZA:
4 poslanci
(Cangár, Kacian, Skříčková, Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
5 poslanci
(Ing. Beláň, Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman,
M.Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
2) Za odpustenie nájmu v sume 697,84 eur s DPH (t.j. žiadaná suma v plnej výške):
Hlasovanie:
ZA:
1 poslanec
(Cangár)
PROTI:
1 poslanec
(Mgr. D.Ziman)
ZDRŽAL SA:
7 poslanci
(Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, M.Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/V/2019). Žiadosť bola zamietnutá.
K bodu 12.: Diskusia
a/ p. G. Cangárová – sa opýtala starostu obce
1) či sa niečo robí vo veci namontovania výťahu u doktora. Starosta informoval, že už hľadá firmy,
ktoré by to vedeli zrealizovať a naceniť koľko by to vlastne obec stálo.
2) či je niečo nové vo veci domova dôchodcov v budove „Gemer“ – starosta informoval, že bolo možné
získať príspevok vo výške cca. 77000,00 eur na takýto projekt, čo je však veľmi málo na rekonštrukciu
celej budovy a zvyšok by musela financovať obec – čo nie je možné. Hľadajú sa ďalšie možnosti
financovania, prípadne iného využitie tejto budovy alebo jej časti (ďalšie triedy pre ZŠ, komunitné
centrum,..).
3) upozornila, na zvyšok asfaltu po asfaltovaní ciest nad cintorínom na Ladislave – starosta odpovedal,
že to dá odstrániť.
4) sa opýtala či by p. Čatloš mohol nahadzovať poistky pri výpadkoch el. prúdu v časti Ladislava za
odmenu – starosta odpovedal, že stačí aby mu zavolali a on to príde nahodiť - aj o polnoci.
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b/ p. Remper sa opýtal, či mali povolené Adam a Stano Horváth odobrať si z obecného piesku. Starosta
odpovedal, že áno, on im dovolil zobrať si z piesku, cement si kúpili sami a museli si vybetónovať
podlahu. Musel riešiť upozornenie ÚPSVaR, že menovaní majú v dome potkany a prečo im obec
nepomáha. Tiež upozornil, že obec vyváža stavebný odpad k „doprave“ – starosta odpovedal, že ide
o hlinené války a škridlu a keď bude schválený nový priestor zberného dvoru obec tento odpad
presunie. Od 1.5.2019 je zakázané vyvážať odpad do priestoru „dopravy“. Bolo to už aj v rozhlase,
porušenie bude obec trestať pokutou do výšky 99,00 eur.
c/ p. Čatloš – sa opýtal, čo je so zakúpeným bowlingom, kedy sa sprevádzkuje – starosta odpovedal že
momentálne obec nemá vhodný priestor na jeho umiestnenie.
d/ p. Ivančík – upozornil, že nie vždy je dobre počuť obecný rozhlas. Následne sa opýtal, že kedy sa
bude realizovať cesta k ich domom – starosta odpovedal, že sa to rieši, ale na Katastrálnom úrade
zistili, že pozemky pod cestou sú dávno obecné, len na katastri sa neurobili v minulosti zmeny
vlastníkov a teraz musia tieto nezrovnalosti odstrániť.
e/ p. Mgr. D.Ziman – upozornil na zničené sedenie na Ladislave pri zastávke.
f/ p. Mgr. D. Zimanová – upozornila na obecný stĺp verejného osvetlenia na Ladislave, ktorý je
v havarijnom stave.
K bodu 13.: Uznesenia
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: p. Ing. Martin Beláň
p. Milan Herich

............................
............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 2.5.2019

UZNESENIE Č. 1/V/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. Ing. Martina Beláňa, p. Milana Hericha.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

0 poslancov
1 poslanec
(Ing. Beláň)
0 poslancov
1 poslanec
(Skříčková)
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

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

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/V/2019
K bodu 4.: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Konštatuje: že p. Martina Skříčková sa dostavila na zasadnutie OZ čím sa mení počet poslancov
dnešného OZ. Z 9 poslancov sú prítomní 9 poslanci, čiže OZ je naďalej uznášania
schopné.
B/ Schvaľuje: vykonať rekonštrukciu budovy Požiarna zbrojnica po častiach - 1. výmena krytiny,
2.výmena okien a dvier a 3. murárske práce s možnosťou aby jednotlivé časti realizovali
rôzne firmy.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Herich, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová,
Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Cangár, Ing. Beláň)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 4/V/2019
K bodu 4.: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice – 1. výmenu krytiny bude realizovať firma
STEMISTAV Sirk v celkovej cene 3834,14 eur s DPH. V prípade uskutočnenia prác nad
rámec rozpočtu môže byť táto suma navýšená.
Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

B/ Schvaľuje: Rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice – 2. výmenu okien a dvier bude realizovať firma
ANMAR Revúca v celkovej cene 8588,00 eur s DPH. V prípade uskutočnenia prác nad
rámec rozpočtu môže byť táto suma navýšená.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

1 poslanec
1 poslanec
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
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(Herich, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová,
Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
(Ing. Beláň)
(Cangár)

C/ Schvaľuje: Rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice – 3. murárske práce bude realizovať firma MAJAMI
Tisovec v celkovej cene 11895,67 eur s DPH. V prípade uskutočnenia prác nad rámec
rozpočtu môže byť táto suma navýšená.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

0 poslancov
2 poslanci
(Cangár, Ing. Beláň)
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 5/V/2019
K bodu 5.: Odpredaj majetku obce
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: Zverejniť zámer obce odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Otovi Štrignerovi, bytom Turčok, Turčocký Železník 15, v súlade s ustanovením § 9a
ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov za cenu 351,40 eur s DPH.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa už viac ako 10 rokov nachádza
v rámci oploteného dvora záujemcu – p. Štrignera, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve.
Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je
predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

B/ Ruší:

Uznesenie OZ č.18/VIII/2018 písmeno B zo dńa 10.8.2018.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/V/2019
K bodu 6.: Schvaľovanie Smernice na používanie reprezentačného fondu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Smernicu na používanie reprezentačného fondu.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 7/V/2019
K bodu 7.: Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Aktualizovanú Smernicu na používanie motorových vozidiel.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 8/V/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/V/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
c/ Program odpadového hospodárstva obce Sirk
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Program odpadového hospodárstva obce Sirk na roky 2016-2020.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 10/V/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
d/ Evanjelický kostol v Sirku – rekonštrukcia strechy
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nenávratný finančný príspevok vo výške 4750,00 eur s DPH pre Cirkevný zbor ECAV na
Slovensku Sirk na rekonštrukciu strechy evanjelického kostola v Sirku.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 11/V/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
e/ Opätovné zapojenie sa do výzvy – obstaranie techniky do zberného dvora
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Opätovné zapojenie obce Sirk do výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky v rámci projektu zameraného na Triedený
zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v najmenej rozvinutých okresoch (kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2017-33)
v celkovej sume 147159,60 eur s DPH so spolufinancovaním obce 5% vo výške 7357,98
eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 12/V/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
f/ Zapojenie sa do výziev o dotácie
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o zapojení sa obce Sirk do výziev o dotácie.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 13/V/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
g/ Osadenie vodomerov v obecných nájomných bytoch
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zakúpenie a osadenie 10ks vodomerov na kredit a príslušenstva do obecných
nájomných bytov v celkovej sume do 4000,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 14/V/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
h/ Sirkovský kotlík
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Účasť obce Sirk na spoluorganizovaní kultúrneho podujatia - súťaže vo varení guláša
„Sirkovský kotlík 2019“ spolu s OZ Sirkovanci dňa 27.7.2019, s rozpočtom na toto
podujatie v sume 1000,00 eur s DPH.
Organizačný výbor: J.Kacian, Mgr. D.Ziman, M.Ziman

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 15/V/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
i/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Prílohu č.2 k zmluve č.892/4/2007/závod Rožňava z 5.2.2019 - Charakteristika
infraštrukturálneho majetku rozvodov verejnej kanalizácie v obci Sirk.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 16/V/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
j/ Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o ukončení rekonštrukcie miestnych komunikácií
v časti Ladislava a pod Šrobárkou v mesiaci apríl 2019. Išlo o rekonštrukcie
plánované v roku 2018.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 17/V/2019
K bodu 9.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 18/V/2019
K bodu 10.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č.1:
navýšenie bežných príjmov na položke 111 003 o 60.040,00 €,
navýšenie kapitálových príjmov na položke 322 001 o 10.000,00 €,
navýšenie kapitálových výdavkov na položke 717 002 o 10.000,00 €,
navýšenie bežných výdavkov na položke 642 007 o 4.750,00 €.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 19/V/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
a) Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ - Havranová Silvia – Sirk 309
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Silvie Havranovej (Sirk č. 309) o uprednostnenie v poradovníku na obecné
nájomné byty v budove „Slobodáreň“ pod podmienkou, že jej ostatní žiadatelia, ktorí
sú v poradovníku prepustia poradie a bude to doložené ich písomným súhlasom.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 20/V/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
b) Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov - Mariana Juhásová – Železník 262,
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Pridelenie nebytových priestorov v obci Sirk, časť Železník – Štokovec č.13 p. Mariane
Juhásovej, Železník 262 za účelom ich využitia ako skladový priestor od 1.6.2019 za
poplatok 10,00 eur mesačne.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 21/V/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
c) Gemer Sweet, Rimavská Sobota – žiadosť o výstavbu altánku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Firme Gemer Sweet Rimavská Sobota, výstavbu dreveného altánku pri potravinách
sídliacich pod súp.č. 166 v rozmeroch 9m dĺžka a 3,8m šírka. Altánok može byť
otvorený len počas prevádzkových hodín predajne potravín. Firma Gemer Sweet bude
zodpovedná za udržiavanie čistoty a poriadku v altánku a jeho bezprostrednej blízkosti.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

0 poslancov
1 poslanec
(Mgr. D.Ziman)
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

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

22

UZNESENIE Č. 22/V/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
d) Kamila Macúriková, Sirk 171 – žiadosť o dočasné odpustenie nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Zamieta:

Žiadosť p. Kamily Maccúrikovej, Sirk 171 o dočasné odpustenie nájmu za prevádzku
pohostinstva Sport Pub v sume 348,92 eur s DPH (t.j. 1/2 zo žiadanej sumy).

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

4 poslanci
0 poslancov
5 poslanci

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

NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
B/ Zamieta:

Žiadosť p. Kamily Maccúrikovej, Sirk 171 o dočasné odpustenie nájmu za prevádzku
pohostinstva Sport Pub v sume 697,84 eur s DPH (t.j. žiadaná suma v plnej výške).

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

1 poslanec
1 poslanec
7 poslanci

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

NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných

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

K bodu 12.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: p. Ing. Martin Beláň
p. Milan Herich

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

23

