Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 12.11.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Jaroslav Kacian a p. Mgr. Daniel Ziman
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.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2020
5./
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.2
6./
Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
7./
Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce
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 7 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 2 poslanci OZ.
Chýbajúci poslanec p. Ing. Beláň sa ospravedlnil, že bude meškať. P. Cangár svoju neúčasť ospravedlnil
pre zdravotné problémy (PN).
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Jaroslava Kaciana a p. Mgr. Daniela 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/XI/2019).
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(Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman)

(Ing. Beláň, Cangár)

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/XI/2019). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2020
Starosta obce predniesol návrh VZN č.1/2020. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote
neboli doručené žiadne pripomienky od občanov ani od poslancov OZ.
Prebehla krátka diskusia
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2020.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
VZN č.1/2020 bolo schválené (uznesenie č. 3/XI/2019).
K bodu 5.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban. Úprava rozpočtu bola prevedená vo
výdavkovej časti nasledovne:
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (632 001 –
energie) navýšenie položky o sumu 4.000,00 eur (z pôvodných 6.000,00 eur na 10.000,00
eur) – položka je k 22.10.2019 čerpaná na 136,63% (8.198,05 eur), z dôvodu vyššej
spotreby a cien energií a palív.
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (633 004 –
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie) navýšenie položky o sumu
5.000,00 eur (z pôvodných 0,00 eur na 5.000,00 eur) – položka je k 22.10.2019 čerpaná
v sume 4.573,79 eur – je to z dôvodu zakúpenia kotla pre OcÚ, vodomerov na kredit
a prívesného vozíka.
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Ochrana životného prostredia – obecný úrad (637 004 –
všeobecné služby) navýšenie položky o sumu 4.500,00 eur (z pôvodných 18.500,00 eur na
23.000,00 eur) – položka je k 22.10.2019 čerpaná na 91,69% (16.962,39 eur) – je to
z dôvodu zvýšených cien za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a nízkej úrovne
separácie odpadu v obci.
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Vzdelávanie – predprimárne vzdelávanie Materská škola
(611 000 – tarifný plat, osobný plat,...) navýšenie položky o sumu 11.000,00 eur (z
pôvodných 28.000,00 eur na 39.000,00 eur) – položka je k 22.10.2019 čerpaná na 112,31%
(31.446,41 eur) – je to z dôvodu zvyšovania miezd pedagogických zamestnancov v roku
2019 a výmeny riaditeľky MŠ.
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Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšia:
- bežné príjmy na konečných
1.213.154,00 € (bez zmeny)
- kapitálové príjmy na konečných
540.000,00 € (bez zmeny)
- bežné výdavky na konečných
668.384,00 € (z 643.884 €)
- kapitálové výdavky na konečných
690.000,00 € (bez zmeny)
Po rozpočtovom opatrení č.2 je rozpočet prebytkový v sume 30.790,00 eur.
Prebehla krátka diskusia, v ktorej na jednotlivé otázky poslancov k úprave rozpočtu odpovedal starosta
obce a hlavný kontrolór obce.
Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2:
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Rozpočtové opatrenie č.2 bolo prijaté (uznesenie č. 4/XI/2019).
K bodu 6.: Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
Starosta obce predniesol návrh na aktualizovanie Smernice na používanie motorových vozidiel –
navrhol zmenu poplatkov za traktor a PV3S pri dovoze dreva. Navrhol stanoviť jednu cenu a nie podľa
kilometrov, nakoľko v súčasnosti je 90% fúr za najnižší poplatok (najmenšie kilometre), rovnako je
potrebné aby cena za 2 fúry traktora boli rovné alebo drahšie ako cena za 1 fúru PV3S. Teraz je traktor
lacnejší a preto ľudia často odmietajú PV3S a čakajú na traktor. Zároveň navrhuje zrušiť poplatok za
fúru na predaj, nakoľko je to ťažko dokázateľné, keďže niektorí obyvatelia si najprv dovezú drevo
domov a až potom ho predávajú ďalej.
Návrh zmeny poplatkov za :
Traktor – jeden poplatok v sume 15,00 eur za 1 fúru bez ohľadu na prejdené kilometre
PV3S – jeden poplatok v sume 30,00 eur za 1 fúru bez ohľadu na prejdené kilometre
Tieto poplatky sa týkajú dovozu dreva a materiálu v katastri obce Sirk, Červeňany a Železník.
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať za navrhnuté zmeny poplatkov.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, Mgr. D.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(M.Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár)
Aktualizácia smernice na používanie motorových vozidiel bola schválená (uznesenie č. 5/XI/2019).
K bodu 7.: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce
V zmysle zákona o účtovníctve ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov vydal starosta obce Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk k
31.12.2019. Obdobie vykonania inventarizácie starosta obce stanovil: od 1.12.2019 do 31.12.2019.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Herich, Petročko, Skříčková, Válentová
Mgr. D.Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Kacian)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XI/2019).
Príkaz na vykonanie inventarizácie tvorí prílohu tejto zápisnice.
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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. 12/V/2019 - Rozšírenie kamerového systému – prevencia kriminality. Starosta
informoval, že obec sa do výzvy zapojila a bola „úspešná“. Obec dostane na tento projekt 8.000,00 eur
(žiadala 22.848,00 eur). Umiestnenie kamier sa zrealizuje sa do konca roka 2019.
UZNESENIE Č. 5/VIII/2019 – Výťah v zdravotnom stredisku. Starosta informoval, že u MUDr. Konca, je
dotazník pre pacientov, v ktorom sa majú vyjadriť či je z ich strany záujem o takýto výťah. Pred
schvaľovaním rozpočtu na rok 2020 sa tento dotazník vyhodnotí, a na základe ďalšej diskusie sa
naplánujú alebo nenaplánujú finančné prostriedky na realizáciu tohto výťahu v roku 2020.
UZNESENIE Č. 6/VIII/2019 - Obecný futbalový klub – zapojenie sa do výzvy. Starosta informoval, že
obec sa do výzvy zapojila, projekt bol zaslaný na SFZ a následne už aj schválený.
Obec Sirk v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
v rokoch 2019-2021 dostane finančnú podporu od SFZ v sume 10.000,00 eur (obec žiadala 15.000,00
eur). Povinné spolufinancovanie zo strany obce je 25% z celkovej sumy – teda 2.500,00 eur.
Použitie dotácie v OFK Sirk sa plánuje v roku 2020: rekonštrukcia tribún, oplotenia, zakúpenie nových
striedačiek, výstavba ochrannej siete za spodnou futbalovou bránou.
UZNESENIE Č. 7/VIII/2019 Obecný futbalový klub – odmeny pre hráčov „A“ mužstva
Starosta informoval, že toto uznesenie sa plní. Bola už dohraná aj tohtoročná sezóna.
Hlavný kontrolór informoval, že obec toto opatrenie stálo: 1234,03 eur (vyplatené hráčom bolo
671,17).
Informačné tabule – starosta informoval, že informačné tabule boli
UZNESENIE Č. 8/VIII/2019
zakúpené a osadené v častiach obce: Štokovec – pri autobusovej zastávke, Ladislava – cvičisko, Starý
Sirk – pri kostole, Nový Sirk pri ZŠ (pre potreby ZŠ).
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XI/2019).
b/ Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Starosta informoval, že pri oprave komunikácií v časti Sirk sa zalievali trhliny na ceste firmou Fly Lemon
s.r.o. Zvolen. Mali sa opraviť aj kanalizačné poklopy, ale zistilo sa, že tie sú vo veľmi zlom stave, a preto
je potrebné zrealizovať celkovú rekonštrukciu 5ks kanálových šácht.
Bola oslovená firma Fly Lemon s.r.o. Zvolen, ktorá predložila rozpočet v cene 6939,54 eur s DPH.
Starosta dal hlasovať o rekonštrukcii 5ks kanálových šácht firmou Fly Lemon s.r.o. Zvolen.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/XI/2019).
Poznámka: Na zasadnutie OZ sa dostavil p. Ing. Martin Beláň. Starosta skonštatoval, že sa mení počet
prítomných poslancov na 8, čiže OZ je naďalej uznášaniaschopné.
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c/ Rozšírenie verejného vodovodu v časti Staré Červeňany
Starosta informoval, že VVS a.s. vydali zamietavé stanovisko k projektu na rozšírenie vodovodu v časti
Staré Červeňany napojením sa na terajší funkčný starý vodovod. Podľa VVS je potrebné napojiť časť
Staré Červeňany na jestvujúcu vetvu Muránskeho skupinového vodovodu. Z tohto dôvodu je potrebné
vypracovať ďalšiu projektovú dokumentáciu na prepojenie časti Staré Červeňany s vetvou Muránskeho
skupinového vodovodu v časti Nové Červeňany a až keď to bude naprojektované ako celok vydajú VVS
a.s. súhlasné stanovisko. Následne sa napojenie Starých Červenian na jestvujúcu vetvu Muránskeho
skupinového vodovodu môže realizovať aj po častiach, a s využitím rôznych dotácií.
Prebehla diskusia.
Bola oslovená firma Pavol Antal – Aproving s.r.o. Rimavská Sobota, ktorá predložila rozpočet na
vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie na prepojenie Starých Červenian s vetvou
Muránskeho skupinového vodovodu v cene 4072,00 eur s DPH.
Starosta dal hlasovať o vypracovaní tohto projektu firmou Pavol Antal – Aproving s.r.o. Rimavská
Sobota, v cene 4072,00 eur s DPH. Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Skříčková,
Válentová, Mgr. D.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(M. Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Cangár)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/XI/2019).
d/ Stretnutie dôchodcov – jubilantov
Starosta navrhol v mesiaci december 2019 zorganizovať kultúrno-spoločenskú akciu pre dôchodcov,
počas ktorej budú obdarovaní dôchodcovia jubilanti, ktorí oslavovali v roku 2019 okrúhle narodeniny
(65, 70 a pod.)
V diskusii sa poslanci dohodli na termíne – nedeľa 15.12.2019 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome. Obec
zabezpečí občerstvenie, hudobný program a darčeky pre jubilantov. Rozpočet na túto akciu sa dohodol
v sume 3000,00 eur.
Starosta dal hlasovať o zorganizovaní kultúrno-spoločenskej akcie pre dôchodcov, dňa 15.12.2019
o 15,00 hod v Kultúrnom dome, s rozpočtom 3000,00 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. 10/XI/2019).
e/ ďalšie informácie
Starosta informoval – že sa obec zapojila do projektu Terénna sociálna práca a do 2. etapy
rekonštrukcie kina STACHANOV na Železníku (výmena okien a dverí).
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/XI/2019).
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K bodu 9.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
18/2019 – Kontrola došlých faktúr za 2. štvrťrok 2019
19/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za júl 2019.
20/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
júl 2019.
21/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za august 2019.
22/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
august 2019.
23/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za september 2019.
24/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
september 2019.
25/2019 – Kontrola došlých faktúr za 3. štvrťrok 2019.
Následne hlavný kontrolór informoval poslancov OZ o aktuálnom stave (do konca októbra 2019) pri
platení poplatkov v obecných nájomných bytoch.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/XI/2019).
K bodu 10.: Žiadosti občanov
a/ p. Eva Daniová, Sirk 154 - Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“
Starosta predniesol žiadosť menovanej o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z rodinných dôvodov, nemá kde bývať.
Starosta informoval, že u menovanej obec eviduje podlžnosti v sume 262,80 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. 13/XI/2019). Žiadosť bola zamietnutá.
b/ p. Zdena Horváthová, Sirk 15 - Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“
Starosta predniesol žiadosť menovanej o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z rodinných dôvodov, nemá kde bývať.
Starosta informoval, že u menovanej obec eviduje podlžnosti v sume 285,91 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. 14/XI/2019). Žiadosť bola zamietnutá.
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c/ Obecný futbalový klub – žiada o navýšenie finančných prostriedkov na rok 2019 o 500,00 eur
z rozpočtovaných 6.000,00 eur na konečných 6.500,00 eur z dôvodu navýšenia kôl v dorasteneckej
súťaži o 4 zápasy (navýšenie nákladov na rozhodcov, dopravu a občerstvenia).
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti.
Hlasovanie:
ZA:

7 poslancov

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

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Skříčková)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Cangár)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/XI/2019). Žiadosť bola schválená.
d/ Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu
p. Andrej Horvát, Sirk 155
Starosta informoval o žiadosti menovaného o poskytnutie KD za účelom organizácie svadby dňa
22.11.2019. V rámci svojich kompetencií túto žiadosť menovanému schválil.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/XI/2019).
e/ Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o súhlas na zriadenie ovocného sadu
OZ Sirkovanci, so sídlom Sirk 175, 04964 Sirk požiadalo o súhlas na zriadenie Ovocného sadu na
obecnej parcele číslo 769 (nad Starou krčmou). Parcela je momentálne nevyužitá a zarastená. Parcela
naďalej zostane vlastníctvom obce. Ovocný sad v počte asi 30 ks stromov, bude v budúcnosti oplotený.
OZ Sirkovanci sa na realizáciu tohto projektu zapojilo do grantového programu nadácie VÚB.
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. 17/XI/2019). Žiadosť bola schválená.
f/ Občianske združenie Cesta von – žiadosť o poskytnutie maringotky
OZ Cesta von, so sídlom Martinská 18, 82105 Bratislava požiadalo o zabezpečenie maringotky do osady
Šrobárka, ktorá by slúžila ako alternatívny pracovný priestor na intervenciu s malými deťmi v rámci
projektu OMAMA.
Prebehla diskusia, v ktorej starosta informoval, že stačí aj staršia, nemusí byť nová. Starosta obce sa
vyjadril, že p. poslanec Ing. Beláň má na dvore karavan, ktorý by bol možno ochotný odpredať obci.
Starosta navrhol, že sa urobí obhliadka tohto karavanu, či by bol vhodný pre túto činnosť, zároveň sa
zistia ponuky na internete a prejedná sa to na ďalšom zastupiteľstve. P. poslanec M. Ziman navrhol
počkať do marca, keď končia nájomné zmluvy na Šrobárke, a ak sa uvoľní byt – poskytnúť ten. Starosta
oponoval, že je otázne či sa niečo uvoľní, nakoľko momentálne si dlžníci svoje dlžoby splácajú.
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OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/XI/2019).
g/ p. Dušan Herich ml – žiadosť o plechovú bránu
Starosta informoval o žiadosti menovaného o bezodplatné poskytnutie 1ks starej dvojkrídlovej
plechovej brány z obecnej budovy Požiarnej zbrojnice.
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. 19/XI/2019). Žiadosť bola schválená.
K bodu 11.: Diskusia
a/ p. G. Cangárová – sa opýtala starostu obce či je niečo nové vo veci domova dôchodcov v budove
„Gemer“ – starosta informoval, že bolo zamietnuté financovanie projektu na domov dôchodcov.
Hľadajú sa ďalšie možnosti financovania, prípadne iného využitie tejto budovy alebo jej časti (ďalšie
triedy pre ZŠ, komunitné centrum,..).
b/ p. poslanec Petročko – sa opýtal starostu či p. Libák pracuje pre obec a ak, čo vlastne robí.
Starosta odpovedal, že p. Libáka zamestnal na 3 mesiace s minimálnou mzdou, nakoľko sú občania
nespokojní s prácou aktivačných pracovníkov a koordinátorov, čo sa opakovane rieši aj na zasadnutiach
OZ. P. Libák bude ako správca mať na starosti všetky obecné budovy a ďalšie priestory ako cintoríny
a ihriská. Zároveň bude dohliadať na prácu aktivačných pracovníkov, projektových pracovníkov
a koordinátorov. Hľadali sa správcovia či už na kultúrny dom, ihrisko, cintoríny – oslovený občania
nemali záujem, tak to starosta nakoľko mu to ušetrené financie na mzdy umožňujú vyriešil
zamestnaním p. Libáka.
c/ p. Sirkovská upozornila, že na cintoríne na Ladislave, určití obyvatelia kopú na viacerých miestach
zem, na zasýpanie svojich hrobov a nikto im to nedovolil. Tiež upozornila, že by bolo treba vypíliť pár
stromov (kríkov) na cintoríne na Ladislave. A tiež informovala, že celú sezónu si kosili obecné priestory
na Štefánikovej kolónii sami a nie aktivačný pracovníci. Starosta odpovedal, že ako má obec pokosiť
túto časť, keď miestny obyvatelia to stále urobia skôr. Pri ploche, ktorú je potrebné na Železníku kosiť,
chvíľu trvá kým sa aktivačný pracovníci dostanú do každej časti, a preto chápe, že niektorí obyvatelia
na nich nečakajú a pokosia si sami, za čo im ďakuje.
d/ p. Tamáš upozornil, že na schodoch pri obecnom úrade sú poobede a večer deti, ktoré si tam robia
ihrisko, a ťažké autá s drevom ničia cestu, že by sa to malo zakázať. Starosta odpovedal, že to nie je
možné.
e/ p. riaditeľ ZŠ Jambrich pochválil činnosť občianskych hliadok, ich pomoc pri zabezpečení školských
obedov, dozorov a dochádzky žiakov do školy. Zároveň informoval prítomných, že sa prijatými
opatreniami rapídne zvýšila dochádzka žiakov - pre porovnanie v októbri 2018 bolo 2000
neospravedlnených hodín a tento október len 250.
f/ p. poslanec Petročko – navrhol umiestniť niekde pri škole a autobusovej zastávke, informačnú
elektrickú tabuľu, ktorá by zobrazovala základné informácie ako aktuálny čas, dátum, teplotu a pod.
Prebehla diskusia po ktorej sa starosta vyjadril, že do ďalšieho zastupiteľstva zistí ceny za takéto
zariadenie.
g/ p. poslanec Ziman – sa opýtal na počet aktivačných pracovníkov, lebo ak ich je dosť mohli by sa
konečne začať venovať čisteniu potokov. Ďalej informoval, že aj po nahlásení nepokoseného priestoru
starostovi a koordinátorom nič sa neudialo a nakoniec to musel pokosiť sám. Starosta odpovedal, že on
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to koordinátorom nariadil a predpokladal, že to splnia. Aj toto je jedným z dôvodov prečo prijal p.
Libáka aby sa nestávalo, že aj po nahlásení sa určitá práca nevykoná, keďže on ako starosta nemôže byť
každý deň v teréne a stáť nad koordinátormi a aktivačnými pracovníkmi.
h/ p. Remper - sa opýtal, čo je so zakúpeným bowlingom, kedy sa sprevádzkuje – starosta odpovedal
že momentálne obec nemá vhodný priestor na jeho umiestnenie.
i/ p. poslanec Ing. Beláň – požiadal starostu, aby sa odpratali zvyšky odpadu, ktoré zostali pri doprave
po premiestnení veľkých kontajneroch a opravila brána, aby mohol konečne tento priestor zatvárať.
j/ p. Korčok – upozornil, že po zametaní ciest a chodníkov zostávajú kopy neodnesené, vietor to
rozfúka a ďalší deň sa robí to isté. Tiež upozornil na kontajnery na separovaný odpad pri kostole, že
obyvatelia tam hádžu všetko a preto sa nevyvážajú. Tiež poprosil, aby sa odmontovali lavičky za
kostolom, lebo ich využíva len mládež, je tam hluk a neporiadok a pre aktivačných pracovníkov, ktorí
tam posedávajú a nič nerobia.
K bodu 12.: Uznesenia
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. Jaroslav Kacian
p. Mgr. Daniel Ziman

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 12.11.2019

UZNESENIE Č. 1/XI/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. Jaroslava Kaciana, p. Mgr. Daniela Zimana.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

UZNESENIE Č. 2/XI/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
(Ing. Beláň, Cangár)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/XI/2019
K bodu 4.: Schvaľovanie VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.1/2020 – VZN o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk
na rok 2020.
Schvaľuje:

VZN č.1/2020 – VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2020.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 4/XI/2019
K bodu 5.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č.2:
navýšenie bežných výdavkov v časti Všeobecné verejné služby – obecný úrad na
položke 632 001 o 4.000,00 €,
navýšenie bežných výdavkov v časti Všeobecné verejné služby – obecný úrad na
položke 633 004 o 5.000,00 €,
navýšenie bežných výdavkov v časti Ochrana životného prostredia – obecný úrad na
položke 637 004 o 4.500,00 €,
navýšenie bežných výdavkov v časti Vzdelávanie – predprimárne vzdelávanie Materská
škola na položke 611 000 o 11.000,00 €.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 5/XI/2019
K bodu 6.: Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Aktualizovanú Smernicu na používanie motorových vozidiel.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
1 poslanec
(M.Ziman)
0 poslancov
2 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár)
4 z prítomných

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

Týmto uznesením sa upravujú aj dotknuté poplatky v Sadzobníku poplatkov platnom na území obce
Sirk.

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

UZNESENIE Č. 6/XI/2019
K bodu 7.: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk
k 31.12.2019.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
1 poslanec
(Kacian)
0 poslancov
2 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár)
4 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 7/XI/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

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

UZNESENIE Č. 8/XI/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
b/ Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rekonštrukciu 5ks kanálových šácht miestnej komunikácie v časti Nový Sirk –
rekonštrukciu bude realizovať firma Fly Lemon s.r.o. Zvolen v celkovej cene 6939,54
eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 9/XI/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
c/ Rozšírenie verejného vodovodu v časti Staré Červeňany
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na prepojenie Starých Červenian s vetvou
Muránskeho skupinového vodovodu firmou Pavol Antal – Aproving s.r.o. Rimavská
Sobota, v celkovej cene 4072,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:

0 poslancov
1 poslanec
0 poslancov
1 poslanec

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

POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 10/XI/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
d/ Stretnutie dôchodcov – jubilantov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Organizáciu vianočnej kultúrno-spoločenskej akcie pre dôchodcov a jubilantov v nedeľu
dňa 15.12.2019 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Sirku, s rozpočtom na toto podujatie
3000,00 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
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UZNESENIE Č. 11/XI/2019
K bodu 8.: Informácie starostu obce
e/ ďalšie informácie
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o zapojení sa obce Sirk do projektov Terénna sociálna
práca a do 2. etapy rekonštrukcie kina STACHANOV na Železníku.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 12/XI/2019
K bodu 9.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.

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

UZNESENIE Č. 13/XI/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
a/ p. Eva Daniová, Sirk 154 - Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Žiadosť p. Evy Daniovej o 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:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 14/XI/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
b/ p. Zdena Horváthová, Sirk 15 - Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Žiadosť p. Zdeny Horváthovej o 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:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Cangár)
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 15/XI/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
c/ Obecný futbalový klub
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť Obecného futbalového klubu Sirk o navýšenie finančných prostriedkov na rok
2019 o 500,00 eur z rozpočtovaných 6.000,00 eur na konečných 6.500,00 eur.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 16/XI/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
d) Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť p. Andreja Horváta o poskytnutie KD za účelom organizácie svadby dňa
22.11.2019. Poskytnutie KD za úhradu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov
bolo schválené starostom obce v zmysle jeho kompetencií.

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

UZNESENIE Č. 17/XI/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
e/ Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o súhlas na zriadenie ovocného sadu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť Občianskeho združenia Sirkovanci na poskytnutie obecnej parcely číslo 769 za
účelom zriadenia ovocného sadu.

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. 18/XI/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
f/ Občianske združenie Cesta von – žiadosť o poskytnutie maringotky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Žiadosť Občianskeho združenia Cesta von na poskytnutie a umiestnenie
maringotky v osade Šrobárka. Žiadosť bude opätovne prerokovaná na
najbližšom zasadnutí OZ.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 19/XI/2019
K bodu 10.: Žiadosti občanov
g/ p. Dušan Herich ml – žiadosť o plechovú bránu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Dušana Hericha ml. o bezodplatné poskytnutie 1ks starej dvojkrídlovej
plechovej brány z obecnej budovy Požiarnej zbrojnice.

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 11.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: p. Jaroslav Kacian
p. Mgr. Daniel Ziman

............................
............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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PRÍKAZ STAROSTU OBCE
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019
V zmysle zákona o účtovníctve ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov vydávam p r í k a z
na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk k 31.12.2019
Pre vykonanie inventarizácie menujem inventarizačnú komisiu v zložení:
Inventarizačná komisia:
Predseda:
Milan HERICH
Členovia:
Monika KACIANOVÁ, Juraj PETROČKO, Martina SKŘÍČKOVÁ,
Blažena VÁLENTOVÁ, Marian ZIMAN
V zmysle Uznesenia č. 6/XI/2019 zo dňa 12.11.2019.
Inventarizačná komisia:
1) vykonáva inventúru majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v stanovenom
termíne a rozsahu
2) zodpovedá za správne zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov, čo potvrdzujú podpisovým záznamom na každej strane inventúrneho súpisu
3) zhodnotí inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a vyhotoví
„Inventarizačný zápis o inventarizácii“, ktorý bude obsahovať aj vysporiadanie
inventarizačných rozdielov
4) skontroluje, či sú spísané dohody o hmotnej zodpovednosti s hmotne zodpovednými
osobami
5) pripraví návrh na vyradenie morálne a fyzicky opotrebovaného majetku.
Obdobie vykonania inventarizácie: od 1.12.2019 do 31.12.2019
Rozsah inventarizácie:
Inventarizácia sa vykoná vo všetkých priestoroch, ktoré sú majetkom obce Sirk.
Všetok HIM, NHIM, 1x poklad. hotovosť k 31.12.2019 a ostatný majetok v správe obce
· Aktíva – (hmotný a nehmotný dlhodobý majetok, drobný hmotný a nehmotný majetok, zásoby,
pohľadávky, pokladňa, ceniny, zostatky na účtoch, majetok na podsúvahových účtoch.
· Pasíva – záväzky, rozdiel majetku a záväzkov.
Vyraďovacia a likvidačná komisia:
Predseda: Juraj PETROČKO
Členovia: Ing. Martin BELÁŇ, Ivan CANGÁR, Milan HERICH, Jaroslav KACIAN,
Martina SKŘÍČKOVÁ, Blažena VÁLENTOVÁ, Mgr. Daniel ZIMAN, Marian ZIMAN
V Sirku dňa 12.11.2019

Daniel FAKLA
starosta obce
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