Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 26.6.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Martina Skříčková, p. Marian Ziman
Zapisovateľ: p. Daniel Fakla
P r o g r a m:

1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zastupiteľstva
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2018, stanovisko HK k záverečnému
účtu
Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
Schvaľovanie Návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce
Odpredaj majetku obce
Informácie starostu obce
Informácie hlavného kontrolóra obce
Žiadosti občanov
Diskusia
Uznesenia
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 7 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 2 poslanci OZ.
Chýbajúci poslanec p. Herich sa ospravedlnil, že bude meškať. P. Cangár svoju neúčasť ospravedlnil pre
pracovné povinnosti.

K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Martinu Skříčkovú a p. Mariana Zimana
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

(Cangár, Herich)

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:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/VI/2019). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 predniesol starosta obce.
OZ zobralo správu nezávislého audítora na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/VI/2019).
K bodu 5.: Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2018, stanovisko HK k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Sirk za rok 2018 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban.
Následne p. Ing. Urban predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk
s odporúčaním pre OZ – schváliť záverečný účet bez výhrad.
OZ zobralo Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2019).
Prebehla krátka diskusia.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
(Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Cangár)
Záverečný účet obce Sirk za rok 2018 bol schválený bez výhrad (uznesenie č. 4/VI/2019).
Starosta dal následne hlasovať za schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018
na tvorbu rezervného fondu vo výške 4.030,00 EUR.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
(Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Cangár)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2019).
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K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý predniesol
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019. Hlavný kontrolór obce
informoval, že neobdržal žiadne pripomienky k tomuto plánu.
Starosta dal hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2. polrok 2019 .
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/VI/2019).
K bodu 7.: Schvaľovanie Návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý prítomných
oboznámil s Návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce Sirk.
Prebehla krátka diskusia.
Starosta dal hlasovať za schválenie Návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VI/2019).
K bodu 8.: 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.
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,
- následne uznesením OZ č. 5/V/2019 písmeno A zo dňa 2.5.2019 bol schválený 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. Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa
14.5.2019 a v zákonom stanovenej lehote obec neobdržala žiadne pripomienky a námietky k
tomuto odpredaju majetku obce.
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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, 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.
Prebehla krátka diskusia.
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (parcela registra E, parcelné číslo 1379,
vo výmere 290 m2 , druh pozemku - lesný pozemok, vedená na LVč.859, v katastrálnom území Turčok,
obec Turčok, okres Revúca) z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Otovi Štrignerovi, bytom Turčok,
Turčocký Železník 15 za cenu 351,40 eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VI/2019).
K bodu 9.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Starosta informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú splnené
okrem:
Uznesenie č. 9/XI/2017 – Zriadenie obecného zberného dvoru. Starosta informoval, že po vyjadrení
Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Revúca nebude areál „Synflex“ využívaný
ako Zberný dvor ale len ako Obecné zberné miesto.
UZNESENIE Č. 13/V/2019 - Osadenie vodomerov v obecných nájomných bytoch. Starosta informoval
prítomných, že vodomery a karty už boli zakúpené, dňa 21.6.2019 bol nainštalovaný software do PC
a prebehlo zaškolenie zamestnancov OcÚ. V nasledujúcich dňoch sa začne s osádzaním týchto
vodomerov vo vybraných obecných nájomných bytoch.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/VI/2019).
b/ Obecný futbalový klub Sirk
Starosta odovzdal slovo prítomnému predsedovi OFK Sirk p. Halmovi, ktorý prítomných oboznámil
s aktuálnou situáciou v OFK Sirk. Predseda informoval o problémoch pri zostavovaní kádra na ďalšiu
sezónu, zároveň informoval o svojom zámysle vzdať sa funkcie predsedu OFK Sirk.
Starosta navrhol predsedovi OFK Sirk aby čo najskôr zvolal schôdzu výkonného výboru a pozval na ňu
aj starostu a poslancov OZ, kde sa budú tieto problémy riešiť.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/VI/2019).
c/ Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
Starosta informoval – že sa začala rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Prebehla zatiaľ len výmena
strešnej krytiny a výmena okien a niektorých dverí.
Pri obhliadke budovy firmou MAJAMI Tisovec, ktorá bola schválená na realizáciu murárskych prác, sa
zistilo, že v cenovej ponuke od tejto firmy (11895,67 eur s DPH) neboli nacenené vnútorné omietky.
Chyba nastala z dôvodu, že realizácia vnútorných omietok nebola v krycom liste rozpočtu stavby, ktorý
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firma MAJAMI Tisovec obdržala od OcÚ Sirk. Po opätovnej kontrole všetkých cenových ponúk sa zistilo,
že ponuky od firmy MAJAMI Tisovec a p. Mareka Bánesa neobsahovali realizáciu vnútorných omietok,
len ich maľovanie, z dôvodu že tieto práce neboli v rozpočte stavby (v tabuľkovej časti). Tieto firmy boli
následne vyzvané aby doplnili svoju cenovú ponuku o tieto chýbajúce práce. K dnešnému dňu tak
urobila len firma MAJAMI Tisovec.
Z tohto dôvodu starosta informoval, že musí prebehnúť nový výber firmy na murárske práce (vnútorné
stierky, oprava stropov, oprava fasády, 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 –
14900,00 eur s DPH,
2) STEMISTAV Sirk – materiál a stavebné práce –
15497,17 eur s DPH,
3) Rečník, Revúca – materiál a stavebné práce –
26970,00 eur s DPH.
Pôvodná ponuka od p. Mareka Bánesa, Rákoš - materiál a stavebné práce za 14940,00 eur s DPH,
nebola doplnená o chýbajúce práce pri realizácii vnútorných omietok a preto nebude zahrnutá do
súťaže.
Prebehla diskusia.
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:
1 poslanec
(Ing. Beláň)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Cangár)
Vzhľadom na fakt, že ponuka od firmy MAJAMI Tisovec získala v hlasovaní potrebné kvórum hlasov
o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/VI/2019). Murárske práce pri rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice
bude realizovať firma MAJAMI Tisovec v celkovej cene 14900,00 eur s DPH.
Týmto uznesením sa zároveň ruší uznesenie OZ č.4/V/2019 písmeno C zo dńa 2.5.2019.
d/ Zmena poplatkov za používanie multifunkčného ihriska
Starosta navrhol aby sa zmenili poplatky za používanie multifunkčného ihriska, z dôvodu, že pri
kolektívnych športoch je ťažko ustriehnuť kto má zaplatené a kto nie. Bolo by vhodnejšie zrušiť
poplatok za osobu a nahradiť ho paušálnym poplatkom za použitie ihriska za hod.
Navrhované poplatky s účinnosťou od 1.7.2019:
Kolektívny šport:
deti 2,50 eur na 1 hod.,
dospelí 5,00 eur na 1 hod.,
Individuálne športy: deti 0,20 eur na osobu na 1 hod.,
dospelí 0,50 eur na osobu na 1. hod.
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/VI/2019).
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e/ Doplnenie poplatkov do Knižného a výpožičného poriadku obecnej knižnice
Starosta informoval o schválenej dotácii na obnovu knižnice (nákup kníh, nákup zariadenia) vo výške
3500,00 eur z Fondu na podporu umenia, finančná spoluúčasť obce je vo výške 200,00 eur. (obec
žiadala 5500,00 eur).
Starosta ďalej informoval, že je potrebné schváliť nové poplatky v obecnej knižnice, nakoľko dochádza
k poškodzovaniu zapožičaných kníh.
Navrhuje preto doplniť tieto nové poplatky do Knižného a výpožičného poriadku obecnej knižnice s
účinnosťou od 1.7.2019:
Ako bod 4 (článok 9) Sankčné poplatky za poškodenie a nevrátenie požičanej knihy:
1,00 eur
a) kniha staršia ako r.2000 (vrátane)
b) kniha r.2001 – r.2006
2,00 eur
c) kniha r.2007 – r.2011
3,00 eur
4,00 eur
d) kniha r.2012 – r.2015
e) kniha r. 2016 - r.2018
5,00 eur
f) kniha novšia – od r.2019 - poplatok (pokutu) vo výške ceny obstarania knihy (cena za akú bola
kniha obcou zakúpená)
Tento poplatok sa vyrubuje za vrátenie poškodenej knihy, ak toto poškodenie neumožňuje jej ďalšie
využitie a v prípade ak dôjde k nevráteniu požičanej knihy, na uhradenie pokuty môže byť použitá
záloha (alebo jej časť) za požičanie knihy
Ako bod 5 (článok 9) Zálohové poplatky za požičanie knihy:
a) kniha staršia ako r.2018 (vrátane): bez zálohy
b) kniha novšia – od r.2019
- poplatok (záloha) vo výške 5,00 eur za požičanie knihy, ktorá bola zakúpená v roku 2019 a
neskôr. Záloha bude čitateľovi vrátená po skontrolovaní vrátenej knihy. V prípade poškodenia
knihy alebo jej nevrátenia, bude záloha (príp. jej časť) použitá na uhradenie ceny obstarania
knihy (alebo jej časti).
Prebehla diskusia.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/VI/2019).
f/ Vodomer na kredit – stanovenie poplatkov
Starosta informoval, že z dôvodu montovania vodomerov na kredit, je potrebné stanoviť určité
poplatky pre nájomcov obecných bytov, ktorým bude takýto vodomer osadený.
Starosta navrhol tieto poplatky:
10,00 eur s DPH (pri prvom zakúpení a pri strate karty)
- poplatok za dobíjaciu kartu:
- manipulačný poplatok pri dobíjaní karty: 1,00 eur s DPH pri každom dobití karty (bude slúžiť na
údržbu týchto vodomerov).
Prebehla diskusia.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VI/2019).
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g/ Výlet pre seniorov – kaštieľ Betliar
Starosta informoval, že obec plánuje zorganizovať dňa 7.7.2019 výlet s návštevou kultúrnej pamiatky –
kaštieľ Betliar pre seniorov obce Sirk. Za týmto účelom navrhuje, aby obec zabezpečila dopravu,
vstupné do kaštieľa a občerstvenie vo výške do 5 eur na osobu na túto akciu z vlastného rozpočtu.
Prebehla diskusia.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/VI/2019).
h/ DHZ Sirk – organizácia oblastnej hasičskej súťaže
Starosta informoval, že v sobotu dňa 10.8.2019 organizuje DHZ Sirk a obec Sirk oblastné kolo hasičskej
súťaže. Miesto konania futbalové ihrisko OFK Sirk. Starosta navrhol stanoviť rozpočet na túto akciu vo
výške 500 eur. Táto suma bude použitá na prípravu občerstvenia pre účastníkov súťaže (formou
lístkov) a zakúpenie cien (poháre).
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci navrhli zvýšiť rozpočet na túto akciu na 1000,00 eur s DPH.
Po diskusii starosta navrhol zorganizovať športovú akciu – Oblastné kolo hasičskej súťaže v sobotu dňa
10.8.2019 s rozpočtom 1000 eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/VI/2019).
i/ Cyklotrasa
Starosta informoval prítomných, že časťami obce Sirk vedie oficiálna cyklotrasa, označovaná na
cyklomapách pod číslom 5575, v celkovej dĺžke 52km.
Trasa: Muráň - Muránska Dlhá Lúka – Revúca - stará cesta na Železník – Turčocký Železník (Kríž) –
Železník (Štefána) – Starý Sirk – Staré Červeňany – Ploské – Ratkovské Bystré – Filier – Dielik – Tisovec.
Starosta navrhol, že by bolo vhodné využiť vzrastajúci záujem o cykloturistiku a tiež o mototuristiku na
propagáciu našej obce. Poprosil poslancov aby porozmýšľali a do ďalšieho zastupiteľstva resp. do
pracovnej porady predniesli svoje návrhy.
(napr. oddychové miesta, náučné a informačné tabule, sprístupnenie pamiatok – kino Stachanov,
Vysoká pec, vstupy do banských šácht, turistické centrum a pod....).
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/VI/2019).
j/ Menovanie riaditeľa Základnej školy v Sirku
Starosta obce informoval, že na základe návrhu Rady školy pri ZŠ Sirk vymenoval p. Mgr. Ľubomíra
Jambricha do funkcie riaditeľa ZŠ v Sirku od 1.7.2019. odovzdal slovo p. Mgr. Jambrichovi, ktorý sa
prítomným v krátkosti predstavil.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/VI/2019).
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K bodu 10.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
11/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za apríl 2019
12/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
apríl 2019
13/2019 – Kontrola dodávateľských faktúr za 1. štvrťrok 2019
14/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za máj 2019
15/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚza
máj 2019.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/VI/2019).
K bodu 11.: Žiadosti občanov
a/ Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu
p. Ivan Belán, Sirk 33
Starosta informoval o žiadosti menovaného o poskytnutie KD za účelom organizácie rodinnej oslavy
(krst dieťaťa) v sobotu dňa 29.6.2019. V rámci svojich kompetencií túto žiadosť menovanému schválil.
p. Soňa Zimanová, T. Vansovej 1167/1 Revúca
Starosta informoval o žiadosti menovanej o poskytnutie KD za účelom organizácie rodinnej oslavy
(narodenín) v piatok dňa 3.8.2019. V rámci svojich kompetencií túto žiadosť menovanej schválil.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/VI/2019).
b/ p. Marcel Pisár - Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“
Starosta predniesol žiadosť menovaného o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z rodinných dôvodov, nemá kde bývať.
Starosta informoval, že u menovaného obec eviduje podlžnosti v sume 262,08 eur, ktoré obec
v súčasnosti vymáha.
Z tohto dôvodu starosta navrhol hlasovať o zamietnutí tejto žiadosti.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/VI/2019). Žiadosť bola zamietnutá.
c/ Renáta Urbanová, Rákošská Baňa 270 – žiadosť o povolenie umiestnenia odpočinkového sedenia
Starosta predniesol žiadosť menovanej o povolenie umiestnenia odpočinkového sedenia pre
zákazníkov potravín v budove Sirk 66, z dôvodu, že zákazníci potravín sa zhromažďujú pred
potravinami a to priamo na miestnej komunikácii alebo protiľahlom svahu. Sedenie by bolo
umiestnené na obecnom pozemku vedľa kotolne predajne, a táto časť bude otvorená a prístupná
zákazníkom len počas prevádzkovej doby potravín.
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Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/VI/2019).
d/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o dotáciu (NFP)
Starosta predniesol žiadosť OZ Skryté Poklady Slovenska o nenávratný finančný príspevok v celkovej
sume 150,00 eur s DPH, na zabezpečenie výroby propagačného materiálu (leták) oblasti Železník. Tieto
letáky v predpokladanom počte 2500ks budú umiestnené a dostupné v turistických centrách
a múzeách v Revúcej, Jelšave, Muráni a na OcÚ v Sirku.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/VI/2019).
e/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o dotáciu (NFP) a pomoc pri organizovaní
podujatia POKLADY ŽELEZNÍKA
Starosta predniesol žiadosť OZ Skryté Poklady Slovenska o nenávratný finančný príspevok v celkovej
sume 100,00 eur s DPH, na zabezpečenie potrebných úprav (výzdoba, malé pohostenie,..) pri
organizovaní kultúrno–spoločenského podujatia „Poklady Železníka“, ktoré sa bude konať dňa
24.8.2019 v priestoroch kina Stachanov.
OZ Skryté Poklady Slovenska ďalej žiada obec Sirk o pomoc pri organizovaní tohto podujatia v týchto
oblastiach:
- poskytnutie priestorov kina Stachanov a jeho okolia pre podujatie,
- zabezpečenie mobilného sociálneho zariadenia (1-2 ks),
- zabezpečenie stolov, stoličiek, lavíc pre posedenie,
- zabezpečenie poriadkovej a zdravotnej služby
- venovanie ceny do tomboly
- propagáciu podujatia (internetová stránka, tabule) a distribúciu pozvánok
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/VI/2019).
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Starosta navrhol rozpočet obce na túto akciu vo výške 500,00 eur.
Hlasovanie:

ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/VI/2019).
f/ Sťažnosť – narušovanie verejného poriadku
Starosta predniesol sťažnosť obyvateľov obce, časť Starý Sirk o narušovaní verejného poriadku v časti
Starý Sirk. Ide o voľné púšťanie psov, hlasnú hudbu a spev, narušovanie nočného kľudu, odhadzovanie
smetí na verejných priestranstvách, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže ovocia a zeleniny,..
Prebehla diskusia, po ktorej starosta obce navrhol na zlepšenie tohto stavu:
1) 1-2x za mesiac (podľa potreby) budú vykonávané poslancami OZ a starostom kontroly
vybraných lokalít obce. Pri týchto kontrolách budú „neprispôsobiví“ obyvatelia
upozorňovaní priamo na mieste na zistené porušenia.
2) Ak nedôjde k náprave, budú títo obyvatelia predvolávaní na OcÚ, kde im budú uložené
poriadkové pokuty v zmysle schválených VZN.
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu:
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/VI/2019).
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 ešte nemá žiadne
nové informácie. Firmy, ktoré realizujú „stoličkové výťahy“ boli oslovené, ale nemá zatiaľ cenové
ponuky.
2) či je niečo nové vo veci domova dôchodcov v budove „Gemer“, lebo hrozí v prípade nejakej
mimoriadnej udalosti, že sa tam nasťahujú rómovia. Starosta informoval, že mal rokovania v tejto veci
s primátorom Revúcej a zástupcami Centra podpory regionálneho rozvoja, kde sa dohodol, že obec Sirk
si v prvej fáze požiada o príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom. Samotné
vypracovanie projektu sa pohybuje v sume 30.000 – 40.000 eur. Odhadované náklady na opravu celej
budovy sú vo výške 2.500.000 – 3.000.000 eur.
A k obsadeniu budovy rómami – nie je to možné, budova nie je prispôsobená a skolaudovaná na trvalé
bývanie, v prípadne násilného obsadenia si vyžiada zásah príslušných orgánov. V prípade mimoriadnej
situácie je k dispozícii telocvičńa ZŠ a Kultúrny dom.
3) kto dal pokyn na preloženie informačnej tabule obce z „cvičiska“ na Ladislave ku kinu Stachanov.
Starosta odpovedal, že p. Zimanová sa viac krát pýtala na zaadnutiach OZ či by bolo možné preložiť
túto tabuľu na vhodnejšie miesto. Po zvážení sa vybrala pre túto tabulu ako najvhodnejšia lokalita kino
Stachanov nakoľko okolo chodia všetci obyvatelia časti Ladislava. P. Cangárová oponovala, že najlepšie
miesto je aj tak na „cvičisku“. Starosta odpovedal, že ho teší, že občania chcú byť informovaní a preto
sa vyjadril že sa urobí ďalšia tabula na „cvičisko“, doplnia sa tabule aj na Štokovec, do časti Starý Sirk
a k Základnej škole pre potreby ZŠ.
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b/ p. poslanec M. Ziman – upozornil, že aktivačný pracovníci nevedia správne používať krovinorez – je
potrebné aby im to koordinátori vysvetlili.
c/ p. Remper – upozornil, že krovinorezi treba pravidelne mazať (uhlový prevod, hlava) aby sa nezničili.
Ďalej sa opýtal, čo budú príslušníci hliadok robiť cez školské prázdniny – starosta odpovedal, že budú
pracovať spolu s aktivačnými pracovníkmi.
d/ p. Dono – upozornil, aby aktivačný pracovníci nerobili kopky každé 2m, lebo sa zničí traktor (spojka)
neustálym posúvaním.
e/ prítomní obyvatelia z časti Ladislava upozornili, že tak zarastený Železník ešte nebol za žiadneho
starostu. Chlapi ešte robia ale ženy strašne málo. Starosta odpovedal, že na Ladislave má dvoch koscov
a aj tých si nemôže vyberať – jednoducho nie sú chlapi. Žien má zase veľa a niekedy nie je pre nich dosť
roboty.
Starosta sa po všetkých týchto upozorneniach rozhodol, že na piatok 28.6.2019 o 19,00 hod. v budove
OcÚ zvolá pracovné rokovanie poslancov OcÚ, na ktoré budú prizvaný aj koordinátori, kde sa tieto
problémy budú riešiť.
f/ p. poslanec Ing. Beláň – upozornil na nebezpečný, vyschnutý strom za „starou krčmou“ . Starosta
pridal, že ďalší nebezpečný strom je aj zlomený topoľ pri moste za pecou v starých Červeňanoch. Zvolá
komisiu, urobí sa zápis a tieto nebezpečné stromy sa odstránia.
K bodu 13.: Uznesenia
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. Martina Skříčková
p. Marian Ziman

............................
............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 26.6.2019

UZNESENIE Č. 1/VI/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. Martinu Skříčkovú, p. Mariana Zimana.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
2 poslanci
(Cangár, Herich)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

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

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
2 poslanci
(Cangár, Herich)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/VI/2019
K bodu 4.: Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Berie na vedomie: Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018.
B/ Konštatuje:

že p. Milan Herich sa dostavil na zasadnutie OZ čím sa mení počet poslancov
dnešného OZ. Z 9 poslancov sú prítomní 8 poslanci, čiže OZ je naďalej
uznášania schopné.

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

UZNESENIE Č. 4/VI/2019
K bodu 5.: Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2018, stanovisko HK k záverečnému účtu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk.
B/ Schvaľuje:

Záverečný účet obce Sirk za rok 2018 bez výhrad.

C/ Schvaľuje:

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 4.030,00 EUR.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 5/VI/2019
K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 2. polrok 2018.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 6/VI/2019
K bodu 7.: Schvaľovanie Návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Návrh vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce Sirk.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 7/VI/2019
K bodu 8.: 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
Schvaľuje:

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:

8 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
6 zo všetkých poslancov OZ
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 8/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

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

15

UZNESENIE Č. 9/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
b/ Obecný futbalový klub Sirk
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu predsedu OFK Sirk o aktuálnej situácii v OFK Sirk pred novou
futbalovou sezónou.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 10/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
c/ Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice – murárske práce bude realizovať firma MAJAMI
Tisovec v celkovej cene 14.900,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Ing. Beláň)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Cangár)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
B/ Ruší:

Uznesenie OZ č.4/V/2019 písmeno C zo dńa 2.5.2019.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 11/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
d/ Zmena poplatkov za používanie multifunkčného ihriska
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Hlasovanie:

S účinnosťou od 1.7.2019 nasledovné poplatky za používanie multifunkčného ihriska:
Kolektívny šport:
deti 2,50 eur na 1 hod. a dospelí 5,00 eur na 1 hod.,
Individuálne športy: deti 0,20 eur na osobu na 1 hod. a dospelí 0,50 eur na osobu
na 1. hod.
ZA:
8 poslancov
(Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Cangár)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 12/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
e/ Doplnenie poplatkov do Knižného a výpožičného poriadku obecnej knižnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

S účinnosťou od 1.7.2019 doplniť nasledovné poplatky do Knižného a výpožičného
poriadku obecnej knižnice:
Ako bod 4 (článok 9) Sankčné poplatky za poškodenie a nevrátenie požičanej knihy:
g) kniha staršia ako r.2000 (vrátane)
1,00 eur
h) kniha r.2001 – r.2006
2,00 eur
i) kniha r.2007 – r.2011
3,00 eur
j) kniha r.2012 – r.2015
4,00 eur
5,00 eur
k) kniha r. 2016 - r.2018
l) kniha novšia – od r.2019 - poplatok (pokutu) vo výške ceny obstarania knihy (cena za akú bola
kniha obcou zakúpená)
Tento poplatok sa vyrubuje za vrátenie poškodenej knihy, ak toto poškodenie neumožňuje jej
ďalšie využitie a v prípade ak dôjde k nevráteniu požičanej knihy, na uhradenie pokuty môže byť
použitá záloha (alebo jej časť) za požičanie knihy
Ako bod 5 (článok 9) Zálohové poplatky za požičanie knihy:
a) kniha staršia ako r.2018 (vrátane): bez zálohy
b) kniha novšia – od r.2019
- poplatok (záloha) vo výške 5,00 eur za požičanie knihy, ktorá bola zakúpená v roku 2019 a
neskôr. Záloha bude čitateľovi vrátená po skontrolovaní vrátenej knihy. V prípade poškodenia
knihy alebo jej nevrátenia, bude záloha (príp. jej časť) použitá na uhradenie ceny obstarania
knihy (alebo jej časti).

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 13/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
f/ Vodomer na kredit – stanovenie poplatkov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nasledovné poplatky pre obyvateľov nájomných bytov, ktorým bude osadený vodomer
na kredit:
- poplatok za dobíjaciu kartu:
10,00 eur s DPH
- manipulačný poplatok pri dobíjaní karty:
1,00 eur s DPH pri každom dobití karty

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 14/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
g/ Výlet pre seniorov – kaštieľ Betliar
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Organizáciu výletu pre seniorov obce Sirk do kaštiela Betliar. Dopravu, vstupné a
občerstvenie v sume do 5,00 eur s DPH na osobu bude hradiť obec Sirk zo svojho
rozpočtu.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 15/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
h/ DHZ Sirk – organizácia oblastnej hasičskej súťaže
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Organizáciu športovej akcie obce Sirk a DHZ Sirk - Oblastné kolo hasičskej súťaže
v sobotu dňa 10.8.2019, s rozpočtom na toto podujatie 1000,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 16/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
i/ Cyklotrasa
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o cyklotrase č. 5575, ktorá vedie obcou Sirk.

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

UZNESENIE Č. 17/VI/2019
K bodu 9.: Informácie starostu obce
j/ Menovanie riaditeľa Základnej školy v Sirku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o vymenovaní p. Mgr. Ľubomíra Jambricha za
riaditeľa Základnej školy v Sirku k 1.7.2019.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 18/VI/2019
K bodu 10.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 19/VI/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
a/ Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Berie na vedomie: Žiadosť p. I. Belána o poskytnutie KD za účelom organizácie rodinnej oslavy
dňa 29.6.2019. Poskytnutie KD za úhradu v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov bolo schválené starostom obce v zmysle jeho kompetencií.
B/ Berie na vedomie: Žiadosť p. S. Zimanovej o poskytnutie KD za účelom organizácie rodinnej
oslavy dňa 3.8.2019. Poskytnutie KD za úhradu v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov bolo schválené starostom obce v zmysle jeho kompetencií.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 20/VI/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
b/ p. Marcel Pisár - Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Žiadosť p. Marcela Pisára o prednostné poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ –
z dôvodu nesplnenia všetkých podmienok VZN č.7/2018 o spôsobe prideľovania
nájomných bytov.

Hlasovanie o zamietnutí tejto žiadosti:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných

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

(Cangár)
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 21/VI/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
c/ Renáta Urbanová, Rákošská Baňa 270 – žiadosť o povolenie umiestnenia odpočinkového sedenia
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Pani R. Urbanovej, umiestnenie odpočinkového sedenia pre zákazníkov potravín
v budove Sirk 66. Sedenie bude umiestnené na obecnom pozemku vedľa kotolne
predajne, a táto časť bude otvorená a prístupná zákazníkom len počas prevádzkovej
doby potravín.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 22/VI/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
d/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o dotáciu (NFP)
e/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o dotáciu (NFP) a pomoc pri organizovaní
podujatia POKLADY ŽELEZNÍKA
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Občianskemu združeniu Skryté Poklady Slovenska nenávratný finančný príspevok vo
výške 150,00 eur s DPH na zabezpečenie výroby propagačného materiálu oblasti
Železníka a nenávratný finančný príspevok vo výške 100,00 eur s DPH na zabezpečenie
potrebných úprav (výzdoba, malé pohostenie,..) pri organizovaní podujatia „Poklady
Železníka“, ktoré sa bude konať dňa 24.8.2019 v priestoroch kina Stachanov.
B/ Schvaľuje: Zapojenie sa obce Sirk do organizácie podujatia „Poklady Železníka“ spolu s
Občianskym združením Skryté Poklady Slovenska dňa 24.8.2019 v priestoroch kina
Stachanov. Rozpočet obce na toto podujatie stanovuje vo výške 500,00 eur s DPH.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 23/VI/2019
K bodu 11.: Žiadosti občanov
f) Sťažnosť – narušovanie verejného poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Vykonávanie kontrol 1-2x mesačne (podľa potreby) starostom obce a poslancami OZ vo
vybraných lokalitách obce Sirk, kde dochádza k narušovaniu verejného poriadku a kde
sú problémy v spolunažívaní. V prípade ak nedôjde k náprave budú narušenia
verejného poriadku sankcionované v zmysle schválených VZN obce.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných

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

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

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

Overovatelia: p. Martina Skříčková
p. Marian Ziman

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