Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 6.5.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Jaroslav Kacian, p. Juraj Petročko
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./
Nadobudnutie (kúpa) majetku – budova garáží pri parku s pozemkom
5./
Nadobudnutie (kúpa) majetku – rodinný dom v Červeňanoch (súp. č. 286) s pozemkom
6./
Rekonštrukcia kotolne Základnej školy
7./
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1
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. Milan Herich, p. Martina Skříčková a p. Mgr. Daniel Ziman sa ospravedlnili.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Jaroslava Kaciana a p. Juraja Petročka.
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/V/2020).

1

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

(Herich, Skříčková, Mgr. D. Ziman)

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.
Starosta dal hlasovať o novom 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/V/2020). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Nadobudnutie (kúpa) majetku – budova garáží pri parku s pozemkom
Starosta informoval, že dal vypracovať znalecký posudok na budovu garáží pri parku spolu
s pozemkom. Ide o budovu, súpisné číslo 338 na pozemku parc. KN C č.957/42 v Sirku a samotný
pozemok parc. KN C č.957/42, vedených na liste vlastníctva č. 656, katastrálne územie Sirk.
Všeobecná hodnota zaokrúhlene podľa znaleckého posudku číslo 44/2020 spracovaného Ing.
Ondrejom Kvetkom (evidenčné číslo 911957) budovy a pozemku je 5500,00 eur. Obec má možnosť
odkúpiť tieto nehnuteľnosti od Ministerstva vnútra SR za 10% z tejto sumy, t.j. 550,00 eur, v prípade,
že táto budova bude využívaná na všeobecne prospešné služby (tvorba a ochrana životného prostredia
a ochrana zdravia obyvateľstva) v zmysle §2 ods. (2) písm. g) zákona 213/1997 Z.z. – Zákon
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Poslanci sa oboznámili so znaleckým posudkom.
Starosta dal hlasovať o kúpe vyššie uvedených nehnuteľností, garáží a pozemku za sumu 550,00 eur,
s využitím na všeobecne prospešné služby.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/V/2020).
K bodu 5.: Nadobudnutie (kúpa) majetku – rodinný dom v Červeňanoch (súp. č. 286) s pozemkom
Starosta informoval, že na OcÚ bola doručená žiadosť obyvateľov časti Nové Červeňany aby obec
odkúpila uvedené nehnuteľnosti z dôvodu, že tieto nehnuteľnosti mali byť podľa dostupných
informácií predmetom záujmu neprispôsobivých občanov z iných častí Slovenska. Nakoľko, podľa
posledných informácií, sa predávajúci dohodol na odpredaji týchto nehnuteľností súkromnej osobe,
navrhol starosta obce tieto informácie zobrať len na vedomie.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/V/2020).
K bodu 6.: Rekonštrukcia kotolne Základnej školy
Starosta informoval, že na rekonštrukciu kotolne Základnej školy v Sirku prebehlo úspešne verejné
obstarávanie, podarilo sa teda vysúťažiť firmu, ktorá bude túto rekonštrukciu realizovať. K dnešnému
dňu ale ešte neprišla oficiálna zápisnica z tohto výberového konania, a preto z tohto dôvodu navrhol
vziať tieto informácie len na vedomie.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/V/2020).

2

K bodu 7.: 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:
1.
- V časti príjmové finančné operácie rozpočtu – položka 453 (zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov, kód zdroja 71) navýšenie položky o sumu 10.000,00 eur (z
pôvodných 0,00 eur na 10.000,00 eur).
- V časti výdavkové finančné operácie rozpočtu – položka 819 002 (vrátené finančné
zábezpeky, kód zdroja 71) navýšenie položky o sumu 10.000,00 eur (z pôvodných 0,00 eur
na 10.000,00 eur).
Pozn.: Ide o finančnú zábezpeku pri verejnom obstarávaní (rekonštrukcia MŠ), ktoré sa nezrealizovalo
v roku 2019, a táto zábezpeka sa vrátila v roku 2020.
2.
V časti príjmové finančné operácie rozpočtu – položka 456 002 (prijaté finančné zábezpeky,
kód zdroja 71) navýšenie položky o sumu 15.000,00 eur (z pôvodných 0,00 eur na
15.000,00 eur)
Pozn.: Ide o finančné zábezpeky pri verejnom obstarávaní, ktoré sa zrealizovali v roku 2020.
-

3.
-

V časti bežné príjmy rozpočtu išlo o úpravu rozpočtu na základe prijatých transferov zo ŠR
v celkovej výške 160.434,00 eur (položka 312001, kód zdroja 111, 1AC1, 1AC2, 71), ktoré
boli zapracované do príjmovej ako i výdavkovej časti rozpočtu (príspevok na činnosť DHZ,
voľby do NR SR, strava pre deti v ŽŠ, mzdy – projekty ÚPSVaR, osobitný príjemca) .

-

V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
717 002 – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 46) zníženie položky o sumu 2.000,00
eur (z pôvodných 100.000,00 eur na 98.000,00 eur) – položka je k 29.4.2020 čerpaná
v sume 0,00.
V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
711 001 – nákup pozemkov, kód zdroja 46) zvýšenie položky o sumu 1.000,00 eur (z
pôvodných 0.00 eur na 1.000,00 eur).
V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
712 001 – nákup budov, objektov alebo ich častí, kód zdroja 46) zvýšenie položky o sumu
1.000,00 eur (z pôvodných 0.00 eur na 1.000,00 eur).

4.

-

-

5. Rozpočtové opatrenie č.1 Základnej školy v Sirku
- na strane príjmov (223002, 312001) a výdavkov navýšenie schváleného rozpočtu o sumu
12.704,60 eur.
Týmto rozpočtovým opatrením sa :

- bežné príjmy (bez ZŠ) zvyšujú
- bežné príjmy (spolu so ZŠ) zvyšujú
- kapitálové príjmy nemenia
- príjmové finančné operácie zvyšujú
- bežné výdavky (bez ZŠ) zvyšujú
- bežné výdavky (spolu so ZŠ) zvyšujú
- kapitálové výdavky nemenia
- príjmové finančné operácie zvyšujú

707.128,00 €
1.289.192,60 €
500.000,00 €
265.000,00 €
737.128,00 €
1.319.192,60 €
710.000,00 €
10.000,00 €

Po rozpočtovom opatrení č.1 je celkový rozpočet obce prebytkový v sume 15.000,00 eur.
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Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2020 – rozpočtové
opatrenie č.1.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/V/2020). Rozpočtové opatrenie č.1 bolo schválené.
K bodu 8.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Starosta obce informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú
splnené okrem:
UZNESENIE Č. 5/VIII/2019 – Výťah v zdravotnom stredisku. Táto otázka je stále otvorená a ak sa počas
roka 2020 zvýši dopyt (záujem) zo strany pacientov o takéto zariadenie zaradí sa to do rokovania.
UZNESENIE Č. 14/XII/2019 - Občianske združenie Cesta von – žiadosť o poskytnutie unimobunky –
nesplnené. Starosta informoval, že získal informácie o dvoch unimobunkách v obci, ktoré by boli na
predaj za 1500 a 800 eur (obe bez dopravy). Je tu však možnosť, využiť jeden z bytov v samotnej osade,
ak sa u niektorých obyvateľov nesplnia podmienky na uzavretie novej nájomnej zmluvy. V marci sa
zmluvy predĺžili všetkým nájomcom. Ďalšie zmluvy sa budú posudzovať v júli 2020. Preto navrhol
počkať do tohto termínu.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/V/2020).
b/ Menovanie nových členov DHZO
Starosta informoval, že dňa 23.2.2020 boli vykonané skúšky overenia odbornej spôsobilosti členov DHZ
obcí. Na základe zápisnice z týchto skúšok navrhol zaradiť do funkcie hasič DHZ obce Sirk nasledovné
osoby:
Ing. Martin Beláň
Miroslav Frák
Cyril Halmo
Rastislav Libák
Ing. Štefan Urban (náhradník)
V diskusii sa p. poslanec Petročko opýtal či obec potrebuje ďalších členov DHZ. Starosta odpovedal, že
minimálny počet je 10 príslušníkov, momentálne ich má obec 11. Maximálny počet nie je stanovený,
čím viac tým lepšie. Ide o dobrovoľníkov, ktorým sa môže stať každý obyvateľ po splnení odbornej
spôsobilosti. Následne dal starosta hlasovať o vymenovaní nových členov DHZO obce Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov
(Cangár, Kacian, Petročko, Válentová, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Ing. Beláň)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/V/2020).
c/ 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.

4

d/ Organizačný poriadok OcÚ
Starosta informoval, že vydal nový Organizačný poriadok OcÚ s platnosťou od 1.3.2020, z dôvodu
vytvorenia nového pracovného miesta - Referent pre správu cintorínov, obecných budov a priestorov.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/V/2020).
e/ OFK Sirk – prehodnotenie použitia dotácie
Starosta obce informoval poslancov, že prebehla diskusia s predsedom OFK Sirk. Momentálne je jarná
časť súťaže zrušená. A preto by nebolo zlé využiť čas kedy sa nehrá súťaž na rekonštrukciu budovy OFK
Sirk (wc, sprchy, šatne, iné drobné opravy – predpoklad do 3000,00 eur), na čo by sa využila časť
pridelenej dotácie pre OFK Sirk, ktorá by sa musela na konci roka pri jej nevyužití vrátiť obci.
Prebehla diskusia.
Starosta obce dal následne hlasovať za možnosť použitia časti pridelenej dotácie do 3000,00 eur na rok
2020 pre OFK Sirk na rekonštrukciu budovy OFK Sirk (wc, sprchy, šatne, iné drobné opravy).
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/V/2020).
f/ OFK Sirk – nové striedačky
Starosta informoval, že bola podpísaná zmluva o dotácii vo výške 10.000,00 eur plus spoluúčasť obce
vo výške 3334,00 eur so Slovenským futbalovým zväzom. Podľa projektu má ísť o rekonštrukciu tribún,
oplotenia, striedačiek a výstavbu ochrannej siete za bránou. Nie všetko sa však zrealizuje, nakoľko
dotácia bola schválená v nižšej výške (žiadalo sa 15.000,00 eur).
Zatiaľ má obec 2 ponuky na rekonštrukciu hlavnej tribúny a plotových dielcov, čaká sa ešte na ďalšie.
V prípade 2ks striedačiek, má obec 4 cenové ponuky, o ktorých starosta navrhol rozhodnúť na
dnešnom zasadnutí.
Cenové ponuky na dodanie 2ks 10 miestnych futbalových striedačiek zaslali tieto firmy (zoradené od
najlacnejšej):
1) GEMER KOVO s.r.o. Sirk 1.746,00 eur s DPH za 1ks (3.492,00 eur s DPH za 2ks)
2) PESMENPOL s.r.o. Prešov 1.788,00 eur s DPH za 1ks (3.576,00 eur s DPH za 2ks)
3) GEMERSERVIS s.r.o. Gemerská Poloma 2.325,60 eur s DPH za 1ks (4.651,20 eur s DPH za 2ks)
4) L-DEN Slovakia s.r.o. Lutila 2.388,00 eur s DPH za 1ks (4.766,00 eur s DPH za 2ks)
Firma L-DEN si účtuje navyše ešte náklady za dopravu 420,00 eur. Ostatné 3 firmy doručenie
striedačiek majú v cene striedačky.
Prebehla diskusia. V ktorej sa poslanci zoznámili s ponukami a technickým prevedením striedačiek.
Medzi poslancami odznel názor, že by sa mala zohľadniť skutočnosť, že cenovú ponuku zaslala aj
miestna firma priamo z obce.
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Starosta dal hlasovať za najlacnejšiu ponuku, aby dodanie 2ks 10 miestnych futbalových striedačiek
realizovala firma GEMER KOVO s.r.o. Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/V/2020).
Vzhľadom na skutočnosť, že ponuka od firmy GEMER KOVO s.r.o. Sirk získala v hlasovaní potrebné
kvórum hlasov o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
g/ Nájomná zmluva na lúku v Červeňanoch
Starosta navrhol, aby sa zrušil poplatok (ročný nájom), ktorý je v súčasnosti vo výške 100,00 eur za rok,
pre Ing. Martina Beláňa za prenájom pozemkov v časti Staré Červeňany, ktoré momentálne menovaný
využíva na kosenie a sušenie trávy, ktorou si kŕmi svoje zvieratá. Návrh je predkladaný z dôvodu, že
menovaný udržiava kosením aj ďalšie obecné pozemky (pozemok nad pecou v Starých Červeňanoch,
pod futbalovým ihriskom v Sirku,...), na čo využíva vlastnú techniku a čas - bezodplatne.
Prebehla diskusia.
Starosta dal následne hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
ZA:
4 poslanci
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/V/2020).

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

h/ Nakladanie s odpadom v obci Sirk
Starosta informoval o súčasnom stave nakladania s odpadom – firma Brantner s.r.o., zabezpečuje zber
separovaného odpadu priamo z domácností, čo sa deje 1x za 2 mesiace a v prípade elektroodpadu 2x
ročne. Obec už v posledných mesiacoch pridala ďalšie dni, kedy sama zberá z domácností plastový
odpad, aby sa zvýšila miera separácie a aby si občania nemuseli plasty doma skladovať 2 mesiace.
Návrh na ďalšie obdobie (od 1.6.2020):
Obec zriadi 2 zberné miesta:
1) areál “Synflex” – na uloženie veľkoobjemového odpadu, ktorý sa nezmestí do malých nádob
(120 L, 1100 L) – koberce, starý nábytok,..), na uloženie drobného stavebného odpadu (tehly, války,
hlinené škridle,..)
2) budova “Truhláreň” (za budovou Gemer) – na uloženie separovaného odpadu – plasty,
papier, sklo, elektroodpad.
Na tieto miesta budú môcť občania nosiť v určený čas (pondelok až piatok od 8,00 – 12,00 hod) hore
uvedený odpad. V iné dni alebo čas len po predchádzajúcom dohovore.
Občania, ktorí nemajú možnosť odviesť takýto odpad, môžu využiť služby obecného úradu, ktorý im po
dohode takýto odpad odvezie (v prípade použitia traktora alebo multikára za poplatok).
Prebehla diskusia.
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Starosta dal následne hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/V/2020).
i/ Sadzobník poplatkov - zmena
Starosta navrhol v aktuálnom sadzobníku poplatkov v časti Poplatok za zapožičanie strojov a náradia
(§11) pridať nový bod (7) v nasledovnom znení:
„Iné stroje a zariadenia, ktoré nie sú uvedené v bode (2) tohto článku na zápožičku, sa môžu zapožičať
len po súhlase starostu obce, o čom sa vyhotoví záznam“.
Prebehla diskusia. Poslanci navrhli aby sa doplnila tiež záloha vo výške 10,00 eur, ktorá sa vráti po
kontrole požičanej veci, ak tá bude v poriadku.
Starosta dal následne hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/V/2020).
j/ Zníženie platu starostu obce – starosta obce z dôvodu predpokladaného výpadku na bežných
príjmoch obce (nižší výnos z podielových daní) navrhol, aby poslanci OZ odsúhlasili zníženie jeho platu
o 10%, čím by bol opäť tento plat len základný – t.j. priemerná mzda v národnom hospodárstve x
koeficient 2,20 + príplatok 0%, čím sa znížia bežné výdavky obce.
Starosta dal následne hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
ZA:
3 poslanci
PROTI:
1 poslanec
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie nebolo prijaté (uznesenie č. 15/V/2020).

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

K bodu 9.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
2/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
december 2019.
3/2020 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za december 2019
4/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
január 2020.
5/2020 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za január 2020.
6/2020 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 4. štvrťrok 2019.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/V/2020).
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K bodu 10.: Žiadosti občanov
a/ OZ Sirkovanci – návrh na doplnenie Plánu rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka (Sirk,
Červeňany, Železník)
Starosta predniesol návrh OZ Sirkovanci na doplnenie Plánu rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka
(Sirk, Červeňany, Železník), nakoľko v pôvodnom pláne je len zmienka o ubytovacích kapacitách
(budova Gemer v Sirku) o tieto projekty:
1) Komunitný ovocný sad – predpokladané náklady pre obec Sirk 1000-1500 eur (včelie úle,
prívodná hadica a nádrž na vodu)
2) Banský náučný chodník Sirk - predpokladané náklady pre obec Sirk 2000-3000 eur
(informačné tabule, 3ks odpočívadiel na trase, značenie trasy chodníka)
3) Rozprávkový chodník Pavla Dobšinského - predpokladané náklady pre obec Sirk 2000 eur
4) Rekonštrukcia budovy „Starej Kršmy“ – predpokladané náklady – potreba spracovania
projektovej dokumentácie
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať o zaradení týchto bodov do Plánu rozvoja
cestovného ruchu okolia Železníka (Sirk, Červeňany, Železník).
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/V/2020).
b/ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o vyhlásenie zvonov s vežovými hodinami za
pamätihodnosti
Starosta predniesol poďakovanie Cirkevného zboru ECAV v Sirku pre OZ v Sirku za ústretovosť a
spolupatričnosť. Následne predniesol žiadosť o vyhlásenie a zapísanie zvonov s vežovými hodinami na
veži evanjelického kostola v Sirku za pamätihodnosti.
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta o tejto žiadosti hlasovať.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/V/2020).
c/ Kamila Macúriková – žiadosť o odpustenie nájmu
Starosta predniesol žiadosť menovanej o odpustenie nájmu za prenajatú obecnú budovu, v ktorej
prevádzkuje pohostinstvo Sport Pub, nakoľko od 03/2020 z dôvodu vyhlásenia krízového stavu v SR
musela byť prevádzka uzavretá až do odvolania.
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta o tejto žiadosti hlasovať.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/V/2020).
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d/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Beáta Sendreiová, Sirk č.96
Starosta predniesol žiadosť menovanej. Ďalej informoval, že menovaná nemá voči obci žiadne
podlžnosti. Starosta navrhol schváliť túto žiadosť a zaradiť menovanú do poradovníka na obecný
nájomný byt v budove „Slobodáreň“.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/V/2020).
e/ Žiadosť o zakúpenie nehnuteľností – Ing. Július Belic
Starosta predniesol žiadosť menovaného o odpredaj parcely registra C č. 129/2 vo vlastníctve obce
Sirk. Starosta informoval, že sa jedná o pozemok, ktorý je za plotom vo dvore žiadateľa, o celkovej
výmere 28m2.
Starosta navrhol hlasovať o odpredaji tohto pozemku p. Ing. Júliusovi Belicovi. Prebehlo hlasovanie.
Následne po hlasovaní starosta doplnil, že sa vypracuje znalecký posudok, a predá sa to ako prípad
hodný osobitného predaja.
O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór obce Ing. Urban, ktorý upozornil starostu a poslancov, že nemôže
tento predaj majetku a hlasovanie prebehnúť takouto formou. Nevie si predstaviť ako by znelo
uznesenie z predchádzajúceho hlasovania. Odporúča vypracovať znalecký posudok, zaradiť tento
majetok ako prebytočný majetok obce, následne rozhodnúť o cene a spôsobe predaja, a až na záver
odsúhlasiť samotný predaj. Súhlasil, že v tomto prípade je možné aplikovať inštitút predaja majetku
obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. Navrhol aby dal starosta hlasovať o vypracovaní znaleckého
posudku na uvedený pozemok z dôvodu jeho možného odpredaja.
Prebehla diskusia.
Starosta dal následne hlasovať o vypracovaní znaleckého posudku na uvedený pozemok z dôvodu jeho
možného ďalšieho odpredaja.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/V/2020).
f/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska - žiadosť o NFP
Starosta predniesol žiadosť OZ Skryté poklady Slovenska na poskytnutie NFP na projekt: umiestnenie
verejnej on-line kamery na budove kina Stachanov, ktorá bude naživo vysielať (napr. aj na obecnom
webe) široký záber do Sirkovskej doliny. Zriadenie voľne dostupného internetového pripojenia v okolí
kina - NFP vo výške 300,00 eur.
Následne predniesol žiadosť OZ o umiestnenie vyhovujúcich hasiacich prístrojov v budove kina
Stachanov.
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať o poskytnutí NFP pre OZ Skryté Poklady
Slovenska vo výške 300,00 eur.
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Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/V/2020).
K bodu 11.: Diskusia
a/ p. poslanec Petročko – sa opýtal, na náplň práce referenta (p. Libáka), a z akého dôvodu má plat aký
má – podľa jeho informácií viac ako 900,00 eur, keď mal pred tým minimálnu mzdu.
Starosta informoval, že ide o funkciu Referent pre správu cintorínov, obecných budov a priestorov
s touto funkčnou náplňou:
- údržba a správa obecných budov a priestorov,
- správa obecných cintorínov a pohrebnícke služby
- odpadové hospodárstvo,
- autodoprava a zásobovanie,
- organizácia a kontrola práce (MOS, aktivačná činnosť),
- organizácia obecných podujatí,
- iné úlohy podľa poverenia starostom.
Vytvorenie tohto miesta sa mu v praxi osvedčuje, on je spokojný s prácou p. Libáka, ale berie na
vedomie, že je množstvo nespokojných s jeho prácou najmä z radou pracovníkov MOS a AČ, ktorým sa
nechce pracovať.
K výške mzdy prebehla diskusia, či bola alebo nebola uvedená výška mzdy. Po dohľadaní pozvánky na
výberové konanie sa zistilo, že ponúkaná mzda bola uvedená vo formáte - Základná zložka mzdy a
ďalšie odmeny podľa zákona č. 553/2003 Z.z., min. platová trieda 5, plus variabilné zložky platu
(príplatok za riadenie,...). Po dohadovaní prítomných, či takáto forma zverejnenia platových
podmienok je alebo nie je v súlade so zákonom, hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban navrhol, že túto
skutočnosť preverí do ďalšieho zastupiteľstva, t.j. presné znenie zákona č. 5/2004 Z.z. a tiež výklad
zákona resp. vykonávaciu vyhlášku k tomuto zákonu, aj keď si myslí, že je to bežná prax ako inštitúcie
zverejňujú platové podmienky v inzerátoch.
P. Petročko sa opakovane dožadoval informácie, koľko vlastne taký referent na obci zarába. Hlavný
kontrolór mu po nahliadnutí do zákona č. 553/2003 Z.z. odpovedal, že zamestnanec zaradený do 5.
platovej triedy, platový stupeň 1, s dĺžkou praxe do 2 rokov, má tabuľkovo 692,00 eur v hrubom.
Ďalšia diskusia bola o tom, že prítomní hostia si nedali vysvetliť rozdiel medzi pojmom „požadované
kvalifikačné predpoklady“ a pojmom „iné kritériá a požiadavky“, zo zverejneného výberového konania
- aj po vysvetlení starostu a hlavného kontrolóra obce, že prvé kritériá sú povinné a druhé nepovinné,
ale je vhodné ak by ich uchádzači o zamestnanie spĺňali.
Starosta uzavrel túto tému s vyjadrením, že je prekvapený koľko sa hovorí o tomto mieste a v dedine
s vysokou nezamestnanosťou sa nikto okrem p. Libáka o toto miesto neuchádzal. Poukázal na
skutočnosť, že obec sa snaží zamestnávať toľko ľudí, koľko je to možné, či už je to na projekty,
absolventskú prax, na plný úväzok, zamestnanci ŠJ, ak sú na to financie. Popritom sa aj v dedine robí,
a tiež sa stále počas roka usporia finančné prostriedky. Treba si uvedomiť, že každý komu dá obec
robotu, zostáva v dedine a neuteká preč. Starosta skonštatoval, že vie, že sa to nepáči každému, ale
kým bude starosta on, tak bude využívať všetky možnosti aby zamestnal čo najviac ľudí a tak pomohlo
čo najviac rodinám. Starosta súhlasil s p. Petročkom, že v budúcnosti pri zverejňovaní ponúk práce,
OcÚ zverejní čo najpodrobnejšie informácie o výške platu na ponúkané miesto.
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b/ p. poslanec Petročko – sa ďalej opýtal na rekonštrukciu budovy Materskej škôlky, v akom je to stave
a z akého dôvodu projekt neprešiel. Starosta odpovedal, že projekt je predsa schválený, na tom sa nič
nezmenilo, len sa opakovane nedarilo nájsť firmu alebo sa prihlásila len jedna vo verejnom
obstarávaní. Podľa posledných informácií pri poslednom štvrtom verejnom obstarávaní sa konečne
prihlásili 4 firmy, a momentálne sa toto obstarávanie vyhodnocuje. Ale toto je mimo jeho kompetencií
ako starostu obce.
c/ p. poslanec Petročko – upozornil na prepadnutú rúru v Starom Sirku, pri p. Knežníkovi, bolo by
upozorniť cestárov nech to opravia.
d/ p. poslanec Petročko – sa ďalej opýtal, v akom stave je voda pre kino Stachanov. Starosta
odpovedal, že sa našiel spôsob ako vodu „Muránku“ dotiahnuť až do kina, takže aj na tomto obec
postupne začne pracovať.
Následne sa opýtal či už bola zakúpená škrabka na zemiaky do ŠJ a či funguje. Starosta odpovedal, že
už je zakúpená, je však potrebné priviesť elektrinu 380V až k miestu kde bude umiestnená. Materiál je
zakúpený a v najbližších dňoch bude zapojená.
e/ p. poslanec M. Ziman – sa opýtal starostu, čo je s reklamáciou dverí Požiarnej zbrojnice. Starosta
odpovedal, že interiérové dvere boli vymenené. A po informácii od firmy ANMAR Revúca, vonkajšie
brány majú prísť opraviť budúci týždeň. Ďalej sa p. Ziman opýtal, či sa už niečo robilo s dverami na WC
v kultúrnom dome, prešli 3 mesiace, deti nie sú v škole. Starosta odpovedal, že ešte nie. Pridal sa p.
poslanec Petročko, ktorý navrhol, že ak sa už skončila vykurovacia sezóna, mohol by sa tomuto
konečne začať venovať obecný údržbár.
Ďalej sa p. Ziman opýtal, či sú už zamontované všetky vodomery na kredit, a či sa uzamkli hydranty na
Šrobárke – starosta odpovedal, že vodomery sú zamontované a hydranty uzamknuté.
f/ p. M. Frák – sa opýtal či ide obec niečo robiť s pílou (areál p. Brzáča). Starosta odpovedal, že
prevzatie píly, ak má toto p. Frák na mysli sa bude musieť najskôr prejednať s poslancami, či by vôbec
obec vstúpila do takejto aktivity. Čaká zároveň viac iniciatívy od poslancov OZ, aby nebolo zase zle, že
iba on ako starosta vymýšľa, čo by bolo pre obec dobré.
g/ p. Nemetz – upozornil, na bod 12 programu - uznesenia, že sa neprerokovali, opýtal sa hl.
kontrolóra, či je to v poriadku, a tiež či je v súlade so zákonom, že poslanec počas diskusie opustil
miestnosť. Hl. kontrolór odpovedal, že uznesenia boli prijímané priebežne a poprosil p. starostu aby
dokončil bod 12. Starosta na opustenie rokovacej miestnosti p. poslanca Ing. Beláňa počas diskusie,
uviedol iba toľko, že keď musí ísť niekto na WC, tak ho držať nebude, a už vôbec nie počas diskusie.
A pri každom hlasovaní, je aj kolónka „nehlasoval“ – ktorá je určená aj pre takýto prípad.
K bodu 12.: Uznesenia
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch.
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. Juraj Petročko
p. Jaroslav Kacian

............................
............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 6.5.2020

UZNESENIE Č. 1/V/2020
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. Jaroslava Kaciana, p. Juraja Petročka.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 2/V/2020
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/V/2020
K bodu 4.: Nadobudnutie (kúpa) majetku – budova garáží pri parku s pozemkom
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Kúpu
- budovy, súpisné číslo 338, umiestnenej na parcele registra C, parcelné číslo
957/42, druh stavby – budova
- pozemku, parcela registra C, parcelné číslo 957/42, vo výmere 295 m 2 , druh
pozemku – zastavená plocha a nádvorie
od Ministerstva vnútra SR, a to za kúpnu cenu 550,00 eur s DPH, ktorá tvorí 10% zo
všeobecnej hodnoty zaokrúhlene (5.500,00 eur s DPH), ktorá bola zistená znaleckým
posudkom číslo 44/2020 zo dňa 9.4.2020 znalcom Ing. Ondrejom Kvetkom (evidenčné
číslo 911957).
Ide o nehnuteľnosti vo výhradnom vlastníctve Slovenskej republiky zastúpenej
Ministerstvom vnútra SR, nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres
Revúca, zapísané na liste vlastníctva č. 656, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Revúca.
B/ Schvaľuje: Využitie nehnuteľností - obcou Sirk na všeobecne prospešné služby (umiestnenie
hasičskej techniky DHZO – t.j. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva) v zmysle §2 ods. (2) písm. g) zákona 213/1997 Z.z. – Zákon o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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(Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko,
Válentová, M.Ziman)

UZNESENIE Č. 4/V/2020
K bodu 5.: Nadobudnutie (kúpa) majetku – rodinný dom v Červeňanoch (súp. č. 286) s pozemkom
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informácie o nehnuteľnostiach – rodinný dom v Červeňanoch (súp. č.286)
s pozemkom.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 5/V/2020
K bodu 6.: Rekonštrukcia kotolne Základnej školy
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informácie o stave verejného obstarávania k rekonštrukcii kotolne Základnej
školy v Sirku.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/V/2020
K bodu 7.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:
-

-

-

-

-

-

Hlasovanie:

Rozpočtové opatrenie č.1:
1.
V časti príjmové finančné operácie rozpočtu – položka 453 (zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov, kód zdroja 71) navýšenie položky o sumu 10.000,00 eur
V časti výdavkové finančné operácie rozpočtu – položka 819 002 (vrátené finančné
zábezpeky, kód zdroja 71) navýšenie položky o sumu 10.000,00 eur
2.
V časti príjmové finančné operácie rozpočtu – položka 456 002 (prijaté finančné zábezpeky,
kód zdroja 71) navýšenie položky o sumu 15.000,00 eur
3.
Navýšenie bežných príjmov rozpočtu na základe prijatých transferov zo ŠR v celkovej výške
160.434,00 eur (položka 312001, kód zdroja 111, 1AC1, 1AC2, 71),
Navýšenie bežných výdavkov rozpočtu v celkovej výške 160.434,00 eur (príspevok na
činnosť DHZ, voľby do NR SR, strava pre deti v ŽŠ, mzdy – projekty ÚPSVaR, osobitný
príjemca - kód zdroja 111, 1AC1, 1AC2, 71)
4.
V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
717 002 – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 46) zníženie položky o sumu 2.000,00
eur.
V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
711 001 – nákup pozemkov, kód zdroja 46) zvýšenie položky o sumu 1.000,00 eur.
V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
712 001 – nákup budov, objektov alebo ich častí, kód zdroja 46) zvýšenie položky o sumu
1.000,00 eur.
5. Rozpočtové opatrenie č.1 Základnej školy v Sirku
na strane príjmov (položky 223002, 312001) a výdavkov navýšenie schváleného rozpočtu o
sumu 12.704,60 eur.
ZA:

6 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 7/V/2020
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

UZNESENIE Č. 8/V/2020
K bodu 8.: Informácie starostu obce
b/ Menovanie nových členov DHZO
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Vymenovanie nových členov DHZ obce Sirk a ich zaradenie do funkcie „hasič DHZ obce
Sirk“: Ing. Martin Beláň
Miroslav Frák
Cyril Halmo
Rastislav Libák
Ing. Štefan Urban (náhradník)

Hlasovanie:

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

5 poslancov
(Cangár, Kacian, Petročko, Válentová, M.Ziman)
0 poslancov
1 poslanec
(Ing. Beláň)
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 9/V/2020
K bodu 8.: Informácie starostu obce
d/ Organizačný poriadok OcÚ
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o vydaní nového Organizačné poriadku OcÚ
s platnosťou od 1.3.2020.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 10/V/2020
K bodu 8.: Informácie starostu obce
e/ OFK Sirk – prehodnotenie použitia dotácie
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Použitie časti pridelenej dotácie do výšky 3000,00 eur na rok 2020 pre OFK Sirk na
rekonštrukciu budovy OFK Sirk (wc, sprchy, šatne, iné drobné opravy).

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 11/V/2020
K bodu 8.: Informácie starostu obce
f/ OFK Sirk – nové striedačky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zakúpenie 2ks futbalových striedačiek pre 10 osôb od firmy GEMER KOVO s.r.o. Sirk
v cene 3.492,00 eur s DPH (1.746,00 eur s DPH za 1ks).

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 12/V/2020
K bodu 8.: Informácie starostu obce
g/ Nájomná zmluva na lúku v Červeňanoch
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zrušenie poplatku (ročného nájmu) vo výške 100,00 eur za rok, pre Ing. Martina
Beláňa, za prenájom pozemkov v časti Staré Červeňany.

Hlasovanie:

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

4 poslanci
(Cangár, Kacian, Válentová, M. Ziman)
0 poslancov
2 poslanci
(Ing. Beláň, Petročko)
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 13/V/2020
K bodu 8.: Informácie starostu obce
h/ Nakladanie s odpadom v obci Sirk
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zmenu spôsobu nakladania odpadov v obci Sirk od 1.6.2020:
Obec zriadi 2 zberné miesta:
1) areál “Synflex” – na uloženie veľkoobjemového odpadu, ktorý sa nezmestí do
malých nádob (120 L, 1100 L) – koberce, starý nábytok,..), na uloženie drobného
stavebného odpadu (tehly, války, hlinené škridle,..)
2) budova “Truhláreň” (za budovou Gemer) – na uloženie separovaného odpadu –
plasty, papier, sklo, elektroodpad.
Na tieto miesta budú môcť občania nosiť v určený čas (pondelok až piatok od 8,00 –
12,00 hod) hore uvedený odpad. V iné dni alebo čas len po predchádzajúcom
dohovore. Občania, ktorí nemajú možnosť odviesť takýto odpad, môžu využiť služby
obecného úradu, ktorý im po dohode takýto odpad odvezie (v prípade použitia traktora
alebo multikára za poplatok).

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 14/V/2020
K bodu 8.: Informácie starostu obce
i/ Sadzobník poplatkov - zmena
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nasledovnú aktualizáciu Sadzobníka poplatkov platného na území obce Sirk:
1) v časti Poplatok za zapožičanie strojov a náradia (§11) v bode (3) sa doplní za 1 vetu
nasledovný text: „Pri platení poplatku za požičanie náradia alebo stroja sa zároveň
vyberá vratná záloha vo výške 10,00 eur, ktorá sa vracia po vrátení a kontrole
zapožičaného náradia alebo stroja. V prípade poškodenia stoja alebo náradia sa po
vyčíslení škody záloha (jej časť) vracia, prípadne prepadá v prospech obce ak škoda na
náradí alebo stroji presiahne 10,00 eur. V prípade škody vyššej ako 10,00 eur si obec
môže škodu uplatniť v občiansko-právnom konaní“.
2) v časti Poplatok za zapožičanie strojov a náradia (§11) sa pridáva nový bod (7)
v nasledovnom znení: „Iné stroje a zariadenia, ktoré nie sú uvedené v bode (2) tohto
článku na zápožičku, sa môžu zapožičať len po súhlase starostu obce, po zaplatení
poplatku za požičanie a vratnej zálohy, o čom sa vyhotoví záznam“.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 15/V/2020
K bodu 8.: Informácie starostu obce
j/ Zníženie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
ZAMIETA:

Návrh starostu obce na zníženie platu starostu obce o 10%, čím by bol opäť tento plat
len základný.

Hlasovanie:

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

3 poslanci
1 poslanec
2 poslanci
0 poslancov
3 poslanci
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 16/V/2020
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

UZNESENIE Č. 17/V/2020
K bodu 10.: Žiadosti občanov
a/ OZ Sirkovanci – návrh na doplnenie Plánu rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka (Sirk,
Červeňany, Železník)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

-

Hlasovanie:

Na základe návrhu OZ Sirkovanci doplnenie Plánu rozvoja cestovného ruchu okolia
Železníka (Sirk, Červeňany, Železník) o nasledovné body:
Komunitný ovocný sad – predpokladané náklady pre obec Sirk 1000-1500 eur (včelie úle,
prívodná hadica a nádrž na vodu).
Banský náučný chodník Sirk - predpokladané náklady pre obec Sirk 2000-3000 eur
(informačné tabule, 3ks odpočívadiel na trase, značenie trasy chodníka).
Rozprávkový chodník Pavla Dobšinského - predpokladané náklady pre obec Sirk 2000 eur.
Rekonštrukcia budovy „Starej Kršmy“ – predpokladané náklady – potreba spracovania
projektovej dokumentácie.
ZA:

6 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 18/V/2020
K bodu 10.: Žiadosti občanov
b/ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o vyhlásenie zvonov s vežovými hodinami za
pamätihodnosti
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Vyhlásenie a zapísanie zvonov s vežovými hodinami na veži evanjelického kostola
v Sirku za pamätihodnosti – na základe žiadosti Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
v Sirku.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 19/V/2020
K bodu 10.: Žiadosti občanov
c/ Kamila Macúriková – žiadosť o odpustenie nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. K. Macúrikovej o odpustenie nájmu za prenajatú obecnú budovu, v ktorej
prevádzkuje pohostinstvo Sport Pub, z dôvodu vyhlásenia krízového stavu v SR, počnúc
mesiacom marec 2020 až do opätovného otvorenia tejto prevádzky.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

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

21

UZNESENIE Č. 20/V/2020
K bodu 10.: Žiadosti občanov
d/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Beáta Sendreiová, Sirk č.96
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Beáty Sendreiovej (Sirk č. 96) o poskytnutí bunky v budove „Slobodáreň“.
Menovaná bude zaradená do poradovníka.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 21/V/2020
K bodu 10.: Žiadosti občanov
e/ Žiadosť o zakúpenie nehnuteľností – Ing. Július Belic
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parcely registra C č. 129/2, o celkovej
výmere 28m2, katastrálne územie Sirk, vo vlastníctve obce Sirk z dôvodu jeho možného
ďalšieho odpredaja.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 22/V/2020
K bodu 10.: Žiadosti občanov
f/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska - žiadosť o NFP
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Občianskemu združeniu Skryté Poklady Slovenska nenávratný finančný príspevok vo
výške 300,00 eur s DPH na umiestnenie verejnej on-line kamery na budove kina
Stachanov a zriadenie voľne dostupného internetového pripojenia v okolí kina.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Herich, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

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

K bodu 11.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f,g
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: p. Jaroslav Kacian
p. Juraj Petročko

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