Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 15.8.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Milan Herich a 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./
Schvaľovanie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk
5./
Informácie starostu obce
6./
Informácie hlavného kontrolóra obce
7./
Žiadosti občanov
8./
Diskusia
9./
Uznesenia
10./
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. Kacian a p. Mgr. D. Ziman svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnili
z pracovných dôvodov a z dôvodu odcestovania. P. Skříčková svoju neúčasť neospravedlnila.

K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Milana Hericha a p. Juraja Petročku.
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/VIII/2019).
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(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová, M.Ziman)

(Kacian, 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.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/VIII/2019). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk
Starosta obce predniesol návrh VZN č.3/2019. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote
neboli doručené žiadne pripomienky.
Prebehla krátka diskusia, v ktorej starosta vysvetlil, že v prípade prechodu do vyššieho pásma by
rodičia detí museli doplácať za každý obed, čo je nereálne, nakoľko sa jedná hlavne o rodiny v hmotnej
núdzi. Takto budú obedy preplácané ÚPSVaR SR v plnej výške.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
VZN č.3/2019 bolo schválené (uznesenie č. 3/VIII/2019).
K bodu 5.: 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. 14/VI/2019 – Výlet pre seniorov – kaštieľ Betliar – 7.7.2019 sa neuskutočnil z dôvodu
nízkeho záujmu seniorov obce.
UZNESENIE Č. 15/VI/2019 - DHZ Sirk – organizácia oblastnej hasičskej súťaže dňa 10.8.2019 – splnené
s účasťou 4 mužstiev.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VIII/2019).
b/ Výťah v zdravotnom stredisku
Starosta informoval, že najjednoduchšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie je osadenie tzv.
„stoličkového výťahu“ na existujúce schodisko. Oslovil 3 firmy, ktoré sa zaoberajú predajom a
montážou takýchto zariadení. Po zameraní zaslali tieto firmy nasledovné cenové ponuky:
1) RIDOP s.r.o. Bratislava – 8.260,00 eur s DPH
2) STANNAH s.r.o. Žilina – 9.890,00 eur s DPH
3) VELCON s.r.o. Vlkanová – 10.980,00 eur s DPH
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Prebehla diskusia. Starosta informoval, že sa rozprával s MUDr. Koncom, ktorý sa vyjadril, že ak je to
potrebné vykonáva aj výjazdy k pacientom domov. Poslanci sa zhodli, že vzhľadom na veľkosť
investície, je potrebné aspoň približne zistiť koľko občanov bude toto zariadenie využívať. Hlavný
kontrolór obce Ing. Urban informoval, že v rozpočte na rok 2019 sú prostriedky na takúto investíciu,
len bude potrebné vykonať rozpočtové opatrenie na ich presun. Starosta navrhol zobrať tento bod len
na vedomie a po získaní informácií o počte osôb predloží tento bod opätovne k rokovaniu na ďalšom
zasadnutí OZ.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/VIII/2019).
c/ Obecný futbalový klub – zapojenie sa do výzvy
Starosta informoval OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy o finančný príspevok Slovenského
futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania
futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Výška finančnej podpory od SFZ na jeden projekt je od
10.000,00 do 50.000,00 eur. Povinné spolufinancovanie zo strany obce je 25% z celkovej sumy. Termín
predkladania žiadostí je do 15.9.2019.
Použitie dotácie v OFK Sirk: rekonštrukcia tribún, oplotenia, zakúpenie nových striedačiek, výstavba
ochrannej siete za spodnou futbalovou bránou.
Navrhovaný rozpočet projektu:
P.
č.
1.

Názov položky projektu
Rekonštrukcia hlavnej tribúny a dvoch
vedľajších tribún

Celková suma

Výška spolufinancovania (EUR)

(EUR)

SFZ

Obec Sirk

12.000,00

9.000,00

3.000,00

2.

Rekonštrukcia oplotenia ihriska

3.000,00

2.250,00

750,00

3.

Výmena 2ks striedačiek

3.000,00

2.250,00

750,00

4.

Výstavba ochrannej siete za bránou 1ks

2.000,00

1.500,00

500,00

Celkové výdavky spolu

20.000,00

15.000,00

5.000,00

V diskusii poslancov OZ sa navrhla suma 15.000,00 eur o ktorú obec požiada SFZ. Tým by výška 25%
spolufinancovania zo strany obce bola v sume 5.000,00 eur. Celková suma vyčlenená na tento projekt
by bola 20.000,00 eur.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o zapojení sa do výzvy:
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VIII/2019).
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(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová, M.Ziman)

(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)

d/ Obecný futbalový klub – odmeny pre hráčov „A“ mužstva
Starosta informoval, že prebehlo zasadnutie výkonného výboru OFK Sirk s účasťou starostu a poslancov
obce, kde sa navrhli určité opatrenia ako pokračovať aj v ďalšej sezóne.
Jedným z navrhovaných opatrení, je zaviesť tzv. odmeny pre hráčov „A“ mužstva pri úspešných
výsledkoch a za účasť na tréningoch – z dôvodu aby sa zvýšil záujem o členstvo vo futbalovom mužstve
a aby hráčov nezlákali iné mužstvá v okolí, ktoré majú takéto odmeny pre hráčov zavedené.
Návrh odmien, ktoré návrhli hráči A mužstva:
víťazstvo
vonku 15,00 eur (hráč na striedačke 12,00 eur) doma 10,00 eur na osobu
remíza
vonku 8,00 eur (hráč na striedačke 5,00 eur) doma 5,00 eur na osobu
tréning
2,00 eur na osobu a tréning
tréning letná príprava
3,00 eur na osobu a tréning
Finančný dopad na rozpočet obce: odhadované náklady na odmeny na 1 sezónu (veľmi úspešnú):
cca.3.000,00 eur. Na rok 2019 by sa jednalo o navýšenie dotácie pre OFK Sirk o sumu 1.500,00 eur na
konečných 7.500,00 eur. Navýšenie 1.500,00 eur bude použité a poskytované OFK Sirk iba na
odmeňovanie hráčov “A” mužstva na základe výsledkov a účasti na tréningoch postupne v priebehu
roka 2019.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, že ak chcú aby futbal v dedine zostal, musí sa pristúpiť aj
k takémuto kroku. Okolité mužstvá (Jelšava, Lubeník, Muráň) podobné odmeny zaviedli už dávnejšie a
to je jedným z dôvodov prečo niektorí naši domáci hráči hrájú u nich a nie za OFK Sirk. Poslanci OZ sa
zhodli aby sa vyskúšala takáto forma odmeňovania hráčov a po ukončení tohtoročnej sezóny sa
vyhodnotí či to malo pozitívne výsledky na zloženie, výsledky a účasť na tréningoch A mužstva.
Starosta navrhol vyčleniť z rozpočtu obce na rok 2019 sumu 1.500,00 eur na odmeny pre hráčov “A”
mužstva OFK Sirk, tieto odmeny budú čerpané na základe výsledkov a účasti hráčov na tréningoch.
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu:
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(M.Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VIII/2019).
e/ Informačné tabule
Starosta z dôvodu lepšej informovanosti obyvateľov obce navrhol zakúpiť a osadiť nové informačné
tabule v počte 4 ks (jednodielne) v týchto častiach obce: Štokovec – pri autobusovej zastávke, Ladislava
– cvičisko, Starý Sirk – pri kostole, Nový Sirk pri ZŠ (pre potreby ZŠ).
Prebehla diskusia.
Starosta dal 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. 8/VIII/2019).
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(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová, M.Ziman)

(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)

f/ Sport pub – zľava na poplatku za prenájom priestorov
Starosta informoval, že p. K. Macúriková predložila doklady týkajúce sa vynaložených nákladov na
opravu stropov v sklade a chodbe v obecnej budove “Stará krčma” kde prevádzkuje pohostinstvo Sport
pub. Po kontrole predložených dokladov a obhliadke zrekonštruovaných priestorov boli tieto náklady
vyhodnotené ako opodstatnené a nevyhnutné pre ďalšie prevádzkovanie tohto zariadenia.
Ide o náklady na materiál v celkovej výške 469,54 eur s DPH.
Prebehla diskusia, po ktorej starosta navrhol znížiť nájom pre pohostinstvo Sport pub o sumu 469,54
eur s DPH nasledovne: na dobu 6 mesiacov (september 2019 – február 2020) na 0,00 eur mesačne a v
mesiaci marec 2020 na 51,34 eur z pôvodných 69,70 eur.
Starosta dal 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. 9/VIII/2019).

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

(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)

g/ Kino Stachanov
Starosta informoval o schválení dotácie vo výške 30.000,00 eur na rekonštrukciu strechy na kine
Stachanov. Teraz sa čaká na vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu k samotnej rekonštrukcii (aký
materiál a krytina sa musí použiť a pod.).
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/VIII/2019).
h/ Zápisnica zo zasadnutia likvidačnej komisie
Starosta informoval, že dňa 26.7.2019 prebehla likvidácia prebytočného a neupotrebiteľného majetku
obce, za účasti členov likvidačnej komisie a hlavného kontrolóra obce.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/VIII/2019).
K bodu 6.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
16/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za jún 2019.
17/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
jún 2019.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/VIII/2019).
K bodu 7.: Žiadosti občanov
a) Slovenský cyklo klub Magnezit Jelšava – žiada o finančnú alebo materiálnu podporu na
zabezpečenie športového podujatia „3. kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy – Rudnou cestou“,
ktoré sa bude konať dňa 18.8.2019. Podujatie bude mať štart a cieľ v meste Jelšava a jeho trasa
povedie aj cez obec Sirk v predpokladanom čase 11,22 hod.. Touto cestou zároveň žiadajú OcÚ v Sirku
o vyhlásenie tejto akcie v miestnom rozhlase aby sa predišlo prípadným nepríjemným situáciám. Na
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celú akciu bude dohliadať Polícia SR.
V diskusii poslanci OZ navrhli finančný príspevok pre toto podujatie vo výške 100,00 eur a propagáciu
podujatia na internetovej stránke obce Sirk a informačných tabuliach obce.
Starosta dal hlasovať o finančnom príspevku vo výške 100,00 eur s DPH pre športové podujatie
organizované SCK Magnezit Jelšava:
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VIII/2019). Žiadosť bola schválená.
b) Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o financovanie dopravy
OZ Sirkovanci, so sídlom Sirk 175, 04964 Sirk požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku vo výške 1.000,00 eur s DPH na financovanie autobusového zájazdu na jazdu vlakom
Čiernohorskou železnicou a cestovného vo vlaku Čiernohorskej železnice, ktorý sa bude konať dňa
17.8.2019.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:

5 poslancov

(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
M.Ziman)

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Válentová)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/VIII/2019). Žiadosť bola schválená.
c) Občianske združenie ROMA Sirk – žiadosť o nenávratný príspevok
OZ Roma Sirk, so sídlom Sirk 306, 04964 Sirk požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na výdavky spojené s organizáciou kultúrno-športového podujatia „Rómsky športový deň v
Sirku“, ktorý sa bude konať dňa 24.8.2019 v obci Sirk na multifunkčnom ihrisku vo výške 250 eur s DPH.
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie občerstvenia počas tohto podujatia. Zároveň
združenie žiada o bezodplatné poskytnutie multifunkčného ihriska na tento deň.
Prebehla diskusia. P. poslanec M. Ziman sa vyjadril, že aj posledná akcia organizovaná týmto združením
v roku 2018 nemala žiadnu úroveň, a tiež poukázal na to že počas roka toto združenie vôbec
nefunguje. Ostatní poslanci sa vyjadrili, že im treba dať šancu, a ako si toto podujatie zorganizujú tak to
bude len ich vizitka. Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová, M.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/VIII/2019).
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d) Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu
p. Edita Zimanová, Sirk 110
Starosta informoval o žiadosti menovanej o poskytnutie KD za účelom organizácie rodinnej oslavy
v sobotu dňa 28.9.2019. V rámci svojich kompetencií túto žiadosť menovanej schválil.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/VIII/2019).
K bodu 8.: Diskusia
a/ p. poslanec Petročko
1) navrhol na vybrané lokality (napr. Ladislava pri kine, Staré Červeňany pri peci, priamo v Sirku,....)
umiestniť informačné tabule s mapou obce a jej častí, aby turistom bolo zrejmé kde sa práve
nachádzajú. Na tejto mape by boli označené cesty a trasy, zaujímavé miesta v obci a okolí ktoré sa
oplatí vidieť a iné dôležité miesta (OcÚ, ZŠ, obchody, ihriská,...). Pri pamiatkach by mohol byť aj stručný
popis. Starosta sa vyjadril, že pripraví návrh takejto mapy obce a finančný rozpočet na výrobu
a osadenie takýchto tabúl.
2) sa opýtal, či sa budú opravovať diery na cestách (vypadaný asfalt) – starosta odpovedal, že menšie
diery bude obec opravovať sama.
3) sa opýtal, či už boli zamontované vodomery na kredit – starosta odpovedal, že sa to musí spraviť
v období, keď sa vyplácajú sociálne dávky, aby si nájomcovia mohli hneď dobiť karty a nezostali bez
vody. Minulý mesiac mal údržbár v tom období dovolenku a preto až tento mesiac bude osádzať prvé
vodomery.
4) upozornil, že po dedine sa hovorí, že niektorí pracovníci MOS a AČ sa zdržiavajú počas práce doma –
starosta odpovedal, že o tom nevie a ak sa to niekto dozvie, treba ho kontaktovať aby sa to dalo
okamžite preveriť.
b/ p. poslanec M. Ziman sa opýtal, či sa niečo robí vo veci rekonštrukcie strechy na obecnej budove
starej krčmy. Starosta odpovedal, že podal žiadosť o príspevok 15000,00 eur, ktorý je určený na
obnovu obecných budov v zlom technickom stave, čaká sa na vyhodnotenie tejto výzvy. V prípade
schválenia môžu byť použité takéto finančné prostriedky aj na túto strechu.
c/ p. Čatloš
1) upozornil, že v časti Ladislava nefunguje už dlhšie obecný rozhlas – starosta odpovedal, že to dá
opraviť a poprosil aby obyvatelia takéto poruchy nahlasovali čo najskôr priamo jemu alebo na OcÚ
a nečakali až na zasadnutie OZ.
2) informoval, že videl ako rómske deti kradli ovocie zo záhrad a lámali konáre. Starosta odpovedal, že
keď to vidí má volať okamžite políciu alebo jemu a on policajtov zavolá nech ich riešia.
d/ p. Remper
1) informoval, že videl ako mu rómske deti kradli zeleninu zo záhradky. Starosta znovu odpovedal, že
keď to vidí má volať okamžite políciu alebo jemu a on policajtov zavolá nech ich riešia.
2) upozornil, na neporiadok v uličke za jeho domom – starosta odpovedal, že po ukončení tejto
schôdze je naplánovaná obhliadka (kontrola) za účasti starostu, poslancov a kontrolóra obce aj tohto
miesta a dodržiavania poriadku.
3) požiadal starostu aby sa venoval vyčisteniu potoka alebo požiadal o vyčistenie spoločnosť Povodie
Hrona.
4) upozornil starostu, že p. Dulaj počas pracovnej doby kosil záhradku p. D. Sendrejovej – starosta
odpovedal, že keď takú vec vidí má mu hneď volať aby mohol zakročiť.
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e/ p. poslankyňa Válentová – informovala, že ju oslovila p. Hudáková z uličky, že kedy budú
namontované kamery v tejto časti obce. Starosta sa vyjadril, že s p. hudákovou telefonoval, a vysvetlil
jej, že sa čaká na vyhodnotenie výzvy, do ktorej sa obec prihlásila.
f/ p. G. Cangárová – informovala, že pri kosení a hrabaní pracovníci MOS a AČ robia na každom kroku
malé kopy, a či by sa nedalo aby robili len niekoľko veľkých, ktoré by sa aj následne ľahšie naložili
a odviezli – starosta odpovedal, že upozorní koordinátorov.
g/ p. Belán
1) upozornil na zarastený starý cintorín v Sirku – starosta odpovedal, že sa bude čistiť aj táto časť
cintorína.
2) upozornil, že chýba poriadok, systém pri pochovávaní, každý si kope hroby kde chce. Starosta
priznal, že chýba správca cintorínov, takže to vykonáva on ako starosta a on určuje miesta kde sa
pochováva. Prítomní sa zhodli, že to treba riešiť, nájsť vhodnú zodpovednú osobu, rovnako treba začať
riešiť nedostatok hrobových miest na cintorínoch na Železníku a v Sirku.
3) sa ďalej poďakoval starostovi a poslancom OZ za schválenie NFP na obnovu strechy evanjelického
kostola v Sirku a p. Sergejovi Horváthovi za pomoc pri odpratávaní sutiny.

K bodu 9.: Uznesenia
K bodu 10: 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. Milan Herich
p. Juraj Petročko

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 15.8.2019

UZNESENIE Č. 1/VIII/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. Milana Hericha, p. Juraja Petročku.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

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

UZNESENIE Č. 2/VIII/2019
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
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/VIII/2019
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.3/2019 – VZN o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Sirk.
Schvaľuje:

VZN č.3/2019 – VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 4/VIII/2019
K bodu 5.: 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. 5/VIII/2019
K bodu 5.: Informácie starostu obce
b/ Výťah v zdravotnom stredisku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informácie starostu obce o možnostiach realizácie „stoličkového výťahu“
v zdravotnom stredisku.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/VIII/2019
K bodu 5.: Informácie starostu obce
c/ Obecný futbalový klub – zapojenie sa do výzvy
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zapojenie sa do výzvy o finančný príspevok Slovenského futbalového zväzu v rámci
projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
v rokoch 2019-2021 vo výške 15.000,00 eur, s výškou spolufinancovania zo strany obce
25% z poskytnutej sumy, čo predstavuje sumu 5.000,00 eur

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 7/VIII/2019
K bodu 5.: Informácie starostu obce
d/ Obecný futbalový klub – odmeny pre hráčov „A“ mužstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Vyčleniť z rozpočtu obce na rok 2019 sumu 1.500,00 eur na odmeny pre hráčov “A”
mužstva OFK Sirk. Tieto odmeny budú čerpané na základe výsledkov a účasti hráčov na
tréningoch nasledovne:
víťazstvo
vonku 15,00 eur (hráč na striedačke 12,00 eur) na osobu a zápas
doma 10,00 eur na osobu a zápas
remíza
vonku 8,00 eur (hráč na striedačke 5,00 eur) na osobu a zápas
doma 5,00 eur na osobu a zápas
tréning
2,00 eur na osobu a tréning
tréning letná príprava
3,00 eur na osobu a tréning

Hlasovanie:

ZA:

5 poslancov

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

0 poslancov
1 poslanec
(M.Ziman)
0 poslancov
3 poslanci
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
Válentová)

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 8/VIII/2019
K bodu 5.: Informácie starostu obce
e/ Informačné tabule
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zakúpenie a osadenie 4 ks jednodielnych informačných tabúl v častiach obce: Štokovec
– pri autobusovej zastávke, Ladislava – cvičisko, Starý Sirk – pri kostole, Nový Sirk pri ZŠ
(pre potreby ZŠ).

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 9/VIII/2019
K bodu 5.: Informácie starostu obce
f/ Sport pub – zľava na poplatku za prenájom priestorov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zníženie nájmu pre pohostinstvo Sport pub o sumu 469,54 eur s DPH nasledovne: na
dobu 6 mesiacov (september 2019 – február 2020) na 0,00 eur mesačne a v mesiaci
marec 2020 na 51,34 eur z pôvodných 69,70 eur.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 10/VIII/2019
K bodu 5.: Informácie starostu obce
g/ Kino Stachanov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o schválení dotácie vo výške 30.000,00 eur na
rekonštrukciu strechy na kine Stachanov.

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

UZNESENIE Č. 11/VIII/2019
K bodu 5.: Informácie starostu obce
h/ Zápisnica zo zasadnutia likvidačnej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Zápisnicu Likvidačnej komisie o tom, že dňa 26.7.2019 prebehla likvidácia
prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce.

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

UZNESENIE Č. 12/VIII/2019
K bodu 6.: 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. 13/VIII/2019
K bodu 7.: Žiadosti občanov
a) Slovenský cyklo klub Magnezit Jelšava
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nenávratný finančný príspevok vo výške 100,00 eur, pre žiadateľa Slovenský cyklo klub
Magnezit Jelšava na zabezpečenie športového podujatia „3. kolo Východoslovenskej
cyklistickej ligy – Rudnou cestou“, ktoré sa bude konať dňa 18.8.2019.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 14/VIII/2019
K bodu 7.: Žiadosti občanov
b) Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o financovanie dopravy
Schvaľuje:

Nenávratný finančný príspevok vo výške 1.000,00 eur, pre žiadateľa Občianske
združenie Sirkovanci na zabezpečenie autobusového zájazdu na jazdu vlakom
Čiernohorskou železnicou a úhradu cestovného vo vlaku Čiernohorskej železnice, ktorý
sa bude konať dňa 17.8.2019.

Hlasovanie:

ZA:

5 poslancov

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

0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
0 poslancov
3 poslanci
(Kacian, Skříčková, Mgr. D.Ziman)
4 z prítomných

(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Petročko,
M.Ziman)

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 15/VIII/2019
K bodu 7.: Žiadosti občanov
c) Občianske združenie ROMA Sirk – žiadosť o nenávratný príspevok
A/ Schvaľuje: Nenávratný finančný príspevok vo výške 250,00 eur, pre žiadateľa Občianske združenie
ROMA Sirk na zabezpečenie kultúrno-športového podujatia „Rómsky športový deň v
Sirku“, ktorý sa bude konať dňa 24.8.2019 na multifunkčnom ihrisku v Sirku.
B/ Schvaľuje: Bezodplatné použitie multifunkčného ihriska v Sirku pre OZ ROMA Sirk počas konania
kultúrno-športového podujatia „Rómsky športový deň v Sirku“, ktorý sa bude konať
dňa 24.8.2019.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

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

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

UZNESENIE Č. 16/VIII/2019
K bodu 7.: Žiadosti občanov
d) Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť p. E. Zimanovej o poskytnutie KD za účelom organizácie rodinnej
oslavy dňa 28.9.2019. Poskytnutie KD za úhradu v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov bolo schválené starostom obce v zmysle jeho kompetencií.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
K bodu 8.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f,g
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: p. Milan Herich
p. Juraj Petročko

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