Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 10.2.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Ivan Cangár a p. Martina Skříčková
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./
Inventarizácia majetku obce – správa
5./
Rekonštrukcia – Kino Stachanov
6./
Informácie starostu obce
7./
Informácie hlavného kontrolóra obce
8./
Žiadosti občanov
9./
Diskusia
10./
Uznesenia
11./
Záver
K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia
Otvorenie rokovania OZ previedol starosta obce p. Daniel Fakla, privítal všetkých prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 8 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 1 poslanec OZ.
Chýbajúca poslanec p. Herich sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ivana Cangára a p. Martinu Skříčkovú
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/II/2020).

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

(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.
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Starosta dal hlasovať o novom programe zastupiteľstva.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/II/2020). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Inventarizácia majetku obce – správa
Starosta informoval, že inventúra majetku obce bola ukončená. Nakoľko predseda inventarizačnej
komisie p. Herich nebol prítomný na zasadnutí OZ, odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Sirk Ing.
Urbanovi aby v krátkosti OZ informoval o vykonanej inventúre.
P. Ing. Urban – zoznámil OZ a prítomných so zápisom o vykonaní inventúry majetku obce. Zápis bude
zverejnený na webovej stránke obce Sirk.
Následne bolo OZ oboznámené s návrhom na vyradenie majetku obce ako súčasťou inventarizačného
zápisu, ktorý bude podstúpený vyraďovacej a likvidačnej komisii.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/II/2020).
K bodu 5.: Rekonštrukcia – Kino Stachanov
Starosta informoval, že obec sa zapojila do výzvy na rekonštrukciu strechy a komínov na obecnej
budove Kino Stachanov. Obec dostala na tento projekt 30.000,00 eur.
Následne starosta obce informoval, že prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu tohto projektu
formou výzvy na predkladanie ponúk. Toto už bolo ukončené a vyhodnotené. Následne informoval
o zápisnici z vyhodnotenia ponúk.
Prihlásili sa 3 firmy:
Štefan Mičko, Sirk
39.169,85 eur s DPH
MMB Stav, s.r.o. Vernár
43.729,27 eur s DPH
Pavel Múka – RECO, Klenovec
53.177,58 eur s DPH
Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk splnili podmienky a požiadavky na predmet zákazky len 2
uchádzači MMB Stav s.r.o. Vernár a Pavel Múka – RECO Klenovec. Uchádzač Štefan Mičko, Sirk nespĺňa
podmienky účasti v zmysle §117 ods.5. ZoVO.
Ako jediné kritérium na vyhodnotenie uchádzačov, ktorí splnili podmienky výzvy bola najnižšia cena.
Na základe zápisnice z vyhodnotenia verejného obstarávania zo dňa 29.1.2020 sa víťazom verejného
obstarávania stal uchádzač MMBstav s.r.o. Vernár.
Prebehla diskusia. Starosta informoval o detailoch rekonštrukcie. Zároveň upozornil, že v cene tejto
zákazky nie je zahrnutý odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu (azbestová krytina). Toto bude musieť
následne zabezpečiť obec na vlastné náklady.
Starosta dal hlasovať za realizáciu zákazky s názvom „Oprava strechy na budove kina obce Sirk, časť
Železník“ firmou MMBstav s.r.o., Hlavná 245/13, 059 17 Vernár v cene 43.729,27 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. 4/II/2020).
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K bodu 6.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Starosta obce informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú
splnené okrem:
UZNESENIE Č. 5/VIII/2019 – Výťah v zdravotnom stredisku. Táto otázka je stále otvorená a ak sa počas
roka 2020 zvýši dopyt (záujem) zo strany pacientov o takéto zariadenie zaradí sa to do rokovania.
UZNESENIE Č. 14/XII/2019 - Občianske združenie Cesta von – žiadosť o poskytnutie unimobunky –
nesplnené. Starosta informoval, že získal informácie o dvoch unimobunkách v obci, ktoré by boli na
predaj za 1500 a 800 eur (obe bez dopravy). Je tu však možnosť, využiť jeden z bytov v samotnej osade,
ak sa u niektorých obyvateľov nesplnia podmienky na uzavretie novej nájomnej zmluvy, nakoľko
väčšina súčasných nájomných zmlúv končí v marci 2020. Preto navrhol počkať do tohto termínu.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/II/2020).
b/ Plán rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka (Červeňany, Sirk, Železník)
Starosta informoval, že bol vypracovaný Plán rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka, nakoľko
v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sirk na roky 2016-2025 nie je rozvoj turizmu
a cestovného ruchu vôbec zahrnutý.
Prebehla diskusia. Starosta informoval, že tento plán má hlavne poukázať na možnosti okolia Železníka,
a keďže je to plán, môže sa postupne dopĺňať, meniť a upravovať, na niektoré body sa nepodarí možno
získať spolufinancovanie. Samotné prípadné schválenie tohto plánu nie je záväzné k realizácii jeho
jednotlivých bodov, má však dať hlavne odpoveď občanom obce, ako plánuje obec (resp. starosta
a poslanci OZ) v budúcnosti využívať banícke pamiatky a okolitú prírodu.
Starosta dal hlasovať o schválení Plánu rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka (Červeňany, Sirk,
Železník).
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko,
Válentová, Mgr. D.Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Skříčková, M.Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Herich)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/II/2020).
c/ Slobodáreň
Starosta otvoril diskusiu s témou, čo ďalej s budovou Slobodárne, nakoľko sú momentálne v tejto
bytovke voľné 2 bunky, o ktoré je samozrejme veľký záujem.
Hlavný kontrolór ukázal prítomným súčasný stav týchto 2 voľných buniek po vyprataní. Zároveň
skonštatoval, že nie je možné v takomto stave do nich umiestniť nových nájomcov z poradovníka, na
čom sa po zhliadnutí fotografií týchto buniek zhodli aj prítomní poslanci OZ.
Obec má v súčasnosti na výber 2 možnosti, bunky natrvalo zavrieť alebo opraviť. Ak opraviť tak
z financií, ktoré obec získava na poplatkoch za nájomné od obyvateľov bytovky.
Starosta odovzdal slovo p. Libákovi, ktorý z jeho poverenia v súčasnosti vykonáva správcu v tejto
bytovke. P. Libák sa vyjadril, že si prešiel komplet celú budovu, všetky byty s nasledovným zistením –
stav bytov - 6 bytov je v dobrom stave, 8 bytov je v slušnom obývateľnom stave s potrebnými opravami
odhadom do 1000,00 eur. Zvyšných 10 bytov je v katastrofálnom stave – nesprávne napojenie
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dymovodov na komíny, nevyhovujúca (stará) elektroinštalácia, rozvody vody, okná po životnosti (v
celej budove), dvere. V budove Slobodárne v súčasnosti žije v 22 1-izbových bytoch 90 ľudí. Jeho návrh
je, postupne pri každom uvoľnenom byte znižovať počet bytov v bytovke ich spájaním. Po oprave takto
zväčšená bytová jednotka môže byť pridelená za nových podmienok novým nájomcom. V budúcnosti
(ďalekej) by namiesto 24 bytov a nájomcov mohlo byť 12, čo je udržateľnejší stav ako ten v súčasnosti.
Samozrejme pri neustálej kontrole správcu v bytovke.
Prebehla ďalšia diskusia, v ktorej sa prítomní poslanci priklonili k názoru, že 2 voľné bunky treba
opraviť na minimálny obývateľný štandard (nové rozvody, napojenie dymovodu, oprava stien, podláh,
výmena dverí a okien, nová sanita, vodomer na kredit). Následne sa rozhodne komu a za akých
podmienok bude takto opravený byt pridelený.
Starosta dal hlasovať o oprave 2 voľných buniek v budove Slobodárne do obývateľného stavu, za
účelom ďalšieho prenájmu.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/II/2020).
d/ Vodomery na kredit – nákup ďalších kusov
Starosta informoval, že už namontované vodomery sa osvedčili, nájomcovia si musia chodiť dobíjať
kredit za vodu na obecný úrad, v týchto bytoch už nie je problém s novými nedoplatkami. Preto
navrhol v postupnom zakúpení a montovaní takýchto vodomerov pokračovať, hlavne v bytoch kde
vznikne problém s uhrádzaním mesačných poplatkov spojených s bývaním.
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. 8/II/2020).
e/ Školská jedáleň – nákup elektrickej škrabky na zemiaky do ŠJ
Starosta obce informoval poslancov o potrebe nákupu elektrickej škrabky na zemiaky pre ŠJ, z dôvodu
spestrenia stravy v ŠJ a zefektívnenia samotnej prípravy. Odhadovaná cena takéhoto zariadenia je
približne 2500,00 eur s DPH. V rozpočte na rok 2020 sú schválené v časti kapitálových výdavkov
finančné prostriedky v sume 5000,00 eur s DPH na nákup technických zariadení do ŠJ.
Starosta obce dal následne hlasovať za elektrickej škrabky na zemiaky pre ŠJ v sume do 2500,00 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. 9/II/2020).
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K bodu 7.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so Správou o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2019.
V ďalšej časti hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami
o výsledkoch kontrol za predchádzajúce obdobie:
1/2020 – Kontrola použitia dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub v roku 2019.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/II/2020).
K bodu 8.: Žiadosti občanov
a/ OFK Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP
Obecný futbalový klub Sirk zaslal žiadosť o schválenie nenávratného finančného príspevku vo výške
7000,- eur s DPH na zabezpečenie výdavkov OFK v roku 2020.
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta o tejto žiadosti hlasovať.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/II/2020).
b/ Dobrovoľné združenie Banícka cecha Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP a zriadenie služby „Sociálny
taxík“
OZ Banícka cecha žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 1000,00 eur s DPH,
ktorý bude použitý na nákup truhiel v prípade úmrtí členov tohto občianskeho združenia (momentálne
84 osôb, obyvateľov obce, prevažne v dôchodkovom veku), nakoľko ročné členské príspevky nedokážu
pokryť tieto náklady. Združenie zároveň požiadalo o zriadenie služby „sociálneho taxíka“, ktorý by bol
zabezpečený obecným vozidlom. Toto vozidlo by za poplatok, a na požiadanie seniorov z obce,
zabezpečovalo ich dopravu z domovov k zdravotnému stredisku a späť.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli na poskytnutí žiadaného NFP. Rovnako sa zhodli, na
poskytnutí obecného vozidla v prípade požiadania občana, seniora príp. imobilného občana obce na
odvoz k obecnému zdravotnému stredisku z domova a späť. Zároveň navrhli aby bola táto služba
bezodplatná, a bude sa poskytovať na základe osobnej alebo telefonickej objednávky na OcÚ min. 1
deň vopred. Súčasne si obec vyhradzuje právo túto službu neposkytnúť, v prípade že v danom čase nie
je voľné žiadne obecné vozidlo, t.j. plní iné úlohy v prospech obce.
Starosta dal hlasovať o poskytnutí NFP vo výške 1000,00 eur s DPH pre OZ Banícka cecha na pokrytie
čiastočných výdavkov pri úmrtí členov tohto združenia.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/II/2020).
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Starosta dal následne hlasovať o bezodplatnom poskytnutí obecného vozidla pre seniorov a imobilných
občanov obce Sirk na odvoz k obecnému zdravotnému stredisku z domova a späť na základe
objednávky minimálne 1 deň vopred.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/II/2020).
c/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Nadežda Havranová (Sirk č. 307)
Starosta predniesol žiadosť menovanej. Ďalej informoval, že menovaná nemá voči obci žiadne
podlžnosti. Starosta navrhol schváliť túto žiadosť a zaradiť menovanú do poradovníka na obecný
nájomný byt v budove „Slobodáreň“.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/II/2020).
d/ Občianske združenie Roma Sirk - žiadosť – Tanečná zábava
Starosta predniesol žiadosť OZ Roma Sirk o poskytnutie Kultúrneho domu na deň 21.2.2020 za účelom
usporiadania Tanečnej zábavy. Starosta informoval, že OZ Roma Sirk neuviedlo v žiadosti žiadnu
usporiadateľskú službu, dostal len ústny prísľub že bude zabezpečená. Po overení tejto informácie
u pracovníka SBS, ktorý mal túto službu zabezpečiť mu to tento nepotvrdil, a preto navrhol túto žiadosť
zamietnuť.
Starosta dal následne hlasovať o tejto žiadosti.
Hlasovanie:
ZA:
1 poslanec
(Ing. Beláň)
PROTI:
5 poslancov
(Cangár, Kacian, Skříčková, Válentová,
M.Ziman)
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Petročko, Mgr. D.Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
(Herich)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/II/2020).
K bodu 9.: Diskusia
a/ p. poslanec Ing. Beláň – požiadal aby sa konečne vyčistil potok od smetí, zároveň aby sa v rozhlase
vyhlásil zákaz znečisťovať vodné toky, s výškou pokuty ktorá bude udelená za porušenie takéhoto
zákazu.
b/ p. Nemetz – sa opýtal na pracovnú náplň p. Libáka, a či je zamestnaný cez obec alebo nejaký
projekt. Starosta odpovedal, že p. Libák je na skúšku zamestnaný na obci, kde má na starosti obecné
budovy, cintoríny, nájomné byty. Nakoľko vidí prínos takejto funkcie v obci, rozhodol sa vytvoriť na
OcÚ novú funkciu Samostatný odborný referent, na ktorú je už vyhlásené výberové konanie, táto nová
funkcia je finančne krytá rozpočtom na rok 2020.
P. Nemetz sa ďalej opýtal kto a koľkí sú koordinátori (starosta odpovedal, že v súčasnosti sú 3 – Ríz,
Kovalčík a I.Ziman), ako tu počúva, je neporiadok v potokoch a podobne. Ďalej je tu predsa starosta
a kontrolór s pekným platom – prečo nekontrolujú neporiadok po dedine, dakedy bol jeden
koordinátor a bol väčší poriadok. Starosta odpovedal, že sa dedina upratuje každý jeden deň, a on ako
starosta nemôže za to, že obyvatelia obce robia taký neporiadok.
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Hlavný kontrolór Ing. Urban sa vyjadril, že ak si niekto myslí, že v takejto rozľahlej dedine, so 720
rómskymi obyvateľmi, 50 nájomnými bytmi vyrieši všetky problémy starosta obce a 3 koordinátori,
ktorí sú v práci na 4 hodiny za ½ minimálnej mzdy, môže v ďalších voľbách kandidovať a ukázať ako sa
to robí.
Pripojili sa poslankyne p. Skříčková a p. Válentová – že to ako sa vykonáva čistenie obce, je vizitka
koordinátorov, a tiež starosta nemôže byť každý deň všade. Nemajú pocit, že by bola obec zavalená
odpadom, áno je aj neporiadok a opakovane sa upratuje, a robia ho aj obyvatelia sídliska, nie len
Rómovia v časti Starý Sirk.
Poslanci p. Ing. Beláň a p. Kacian sa vyjadrili, že môžeme byť radi ako to funguje v Sirku, samozrejme
priznali že to nie je na 100%, ale oproti dedinám ako Kameňany a Ratková je to úplne niečo iné, treba
sa tam ísť pozrieť a porovnať.
P. Nemetz sa na záver tejto diskusie vyjadril, že dúfa, že keď bude ešte ďalší zamestnanec v obci, tak to
na cintorínoch, v Kultúrnom dome, na Slobodárni a v obci bude aj vidieť, keďže to pracovné miesto
bude obec stáť nemalé finančné prostriedky.
c/ p. Remper – opäť pripomenul, že predsa „Povodie Slanej“ by sa malo starať o čistenie potokov.
A obec kosí potoky len 1x ročne. A v uličke je stále bodrel a nečistí sa. Starosta odpovedal, že sa čistí aj
tam, ale keď je tam 20 detí a neporiadni obyvatelia tak o hodinu je tam zase neporiadok.
d/ p. poslanec Petročko – upozornil, aby sa kontrolovala dochádzka zamestnancov ktorí sú na projekt,
aby všetci dodržiavali 8 hodinový pracovný čas a nie iba niektorí. Starosta odpovedal, že si to preverí
ale nemá znalosť o tom, že by si niekto z projektových pracovníkov „skracoval“ pracovnú dobu.
e/ p . G. Cangárová – pochválila prácu p. Libáka v časti Železník, odkedy nastúpil viac sa pracuje, je
lepšia pracovná morálka. Ďalej navrhla aby sa zriadila komisia, ktorá by chodila vymáhať dlžoby od
nájomcov. Hl. kontrolór odpovedal, že to nie je možné, dlžoby sa riešia zákonným spôsobom, sú
spracované splátkové kalendáre, a úhrada podlžností bude trvať ešte dlhú dobu, nakoľko súčasné
vedenie zdedilo dlžné pohľadávky v niektorých prípadoch z obdobia od r. 2008.
f/ p. poslanec Ziman – sa opýtal čo ide obec robiť v oblasti separovaného odpadu, navrhol, aby sa
prehodnotili poplatky za smeti, lebo je nespravodlivé, že niekto vyprodukuje za rok 3 nádoby odpadu
a niekto 25 mechov za 2 týždne, a platí rovnako na osobu.
Hl. kontrolór Ing. Urban odpovedal, že na tento rok sú už poplatky za odpad schválené (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) a bez pripomienok poslancov k výške poplatkov. Navrhol starostovi aby k tejto
problematike zvolal pracovné stretnutie, kde by sa komplexne prehodnotil systém zberu, separácie a
poplatkov za odpad v obci. Starosta súhlasil, že zvolá pracovné stretnutie k tejto problematike.
K bodu 10.: Uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch.
K bodu 11: 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. Ivan Cangár
p. Martina Skříčková

............................
............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 10.2.2020

UZNESENIE Č. 1/II/2020
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu.
B/ Schvaľuje: Overovateľov zápisnice: p. Ivana Cangára, p. Martinu Skříčkovú.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

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

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/II/2020
K bodu 4.: Inventarizácia majetku obce – správa
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Zápis o vykonaní inventarizácie majetku obce a návrh na vyradenie majetku
obce.

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

UZNESENIE Č. 4/II/2020
K bodu 5.: Rekonštrukcia – Kino Stachanov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rekonštrukciu Kina Stachanov (zákazka s názvom „Oprava strechy na budove kina obce
Sirk, časť Železník), firmou MMBstav s.r.o., Hlavná 245/13, 059 17 Vernár, v cene
43.729,27 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 5/II/2020
K bodu 6.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/II/2020
K bodu 6.: Informácie starostu obce
b/ Plán rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka (Červeňany, Sirk, Železník)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Plán rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka (Červeňany, Sirk, Železník).

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
2 poslanci
(Skříčková, M.Ziman)
0 poslancov
1 poslanec
(Herich)
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 7/II/2020
K bodu 6.: Informácie starostu obce
c/ Slobodáreň
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Opravu 2 voľných buniek v budove „Slobodáreň“ do obývateľného stavu, za účelom
ďalšieho prenájmu.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 8/II/2020
K bodu 6.: Informácie starostu obce
d/ Vodomery na kredit – nákup ďalších kusov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Postupný nákup a osadzovanie vodomerov na kredit do obecných nájomných.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 9/II/2020
K bodu 6.: Informácie starostu obce
e/ Školská jedáleň – nákup elektrickej škrabky na zemiaky do ŠJ
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nákup elektrickej škrabky na zemiaky pre Školskú jedáleň Sirk v sume do 2500,00 eur s
DPH.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 10/II/2020
K bodu 7.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/Berie na vedomie:
B/Berie na vedomie:

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2019.
Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 11/II/2020
K bodu 8.: Žiadosti občanov
a/ OFK Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Finančný príspevok na rok 2020 pre Obecný futbalový klub Sirk vo výške 7000,00 eur
s DPH.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 12/II/2020
K bodu 8.: Žiadosti občanov
b/ Dobrovoľné združenie Banícka cecha Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP a zriadenie služby „Sociálny
taxík“
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Finančný príspevok vo výške 1000,00 eur s DPH pre Dobroľné združenie Banícka cecha
Sirk na pokrytie čiastočných výdavkov pri úmrtí členov tohto združenia.
B/ Schvaľuje: Bezodplatné poskytnutie obecného vozidla pre seniorov a imobilných občanov obce
Sirk, na odvoz k obecnému zdravotnému stredisku z domova a späť, na základe
objednávky na OcÚ Sirk minimálne 1 deň vopred.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Herich)
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 13/II/2020
K bodu 8.: Žiadosti občanov
c/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Nadežda Havranová (Sirk č. 307)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Nadeždy Havranovej (Sirk č. 307) o poskytnutí bunky v budove „Slobodáreň“.
Menovaná bude zaradená do poradovníka.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 14/II/2020
K bodu 8.: Žiadosti občanov
d/ Občianske združenie Roma Sirk - žiadosť – Tanečná zábava
Zamieta:

Žiadosť OZ Roma Sirk na poskytnutie Kultúrneho domu na deň 21.2.2020, za účelom
usporiadania Tanečnej zábavy, z dôvodu nezabezpečenia usporiadateľskej služby pre
toto podujatie.

Hlasovanie:

ZA:
PROTI:

1 poslanec
5 poslancov

ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

2 poslanci
0 poslancov
1 poslanec
(Herich)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
K bodu 9.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f
Neboli prijaté žiadne uznesenia.
Overovatelia: p. Ivan Cangár
p. Martina Skříčková

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