Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 29.9.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Ivan Cangár, p. Blažena Válentová
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 Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
5./
Prenájom, zámena, odpredaj majetku obce
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 6 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 3 poslanci OZ.
Chýbajúci poslanci p. Skříčková a p. Mgr. D. Ziman sa ospravedlnili. Poslanec p. Ing. Beláň sa
ospravedlnil, že bude meškať.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol: p. Ivana Cangára, p. Blaženu Válentovú
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/IX/2020).
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(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

(Ing. Beláň, 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 následne navrhol zaradiť nový bod do programu – Úprava rozpočtu - rozpočtové
opatrenie č.3 ako bod č.6. Ostatné body programu by sa posunuli o jedno poradie nadol.
Starosta dal hlasovať o novom programe zastupiteľstva.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/IX/2020). Program zasadnutia bo schválený so zmenou.
Schválený program:
1./
Otvorenie zasadnutia
2./
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3./
Schválenie programu zastupiteľstva
4./
Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
5./
Prenájom, zámena, odpredaj majetku obce
6./
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3
7./
Informácie starostu obce
8./
Informácie hlavného kontrolóra obce
9./
Žiadosti občanov
10./
Diskusia
11./
Uznesenia
12./
Záver
K bodu 4.: Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia)
Starosta obce predniesol návrh na aktualizovanie Smernice na používanie motorových vozidiel :
V celej smernici
- doplnenie vozidla DHZ – Iveco Daily
- zmena termínu predseda DHZ na veliteľ DHZ pri zodpovedných osobách
Článok 4 - zmena povinnosti mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
na odporúčanie.
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať za aktualizovanú Smernicu na používanie
motorových vozidiel.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Aktualizácia smernice na používanie motorových vozidiel bola schválená (uznesenie č. 3/IX/2020).
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K bodu 5.: Prenájom, zámena, odpredaj majetku obce
1. Prenájom obecných pozemkov
Starosta obce informoval, že na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 29.6.2020, p. Iveta Bukovická,
bytom Železník 248, 049 64 Sirk, žiadala o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Sirk, ktoré
menovaná chce využiť po likvidácii náletových drevín na obnovenie trávneho porastu a ovocných
stromov.
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemky:
- parcela registra C, parcelné číslo 1408, vo výmere 8519 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast,
- parcela registra C, parcelné číslo 740/4, vo výmere 2679 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast.
Starosta informoval, že
- uznesením OZ č. 20/VI/2020 písmeno A zo dňa 29.6.2020 bol tento majetok schválený ako
prebytočný,
- následne uznesením OZ č. 20/VI/2020 písmeno B zo dňa 29.6.2020 bol schválený zámer obce
prenajať tieto pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Ivete Bukovickej, bytom
Železník 248, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nájomca bude povinný platiť obci Sirk daň z
týchto pozemkov v zmysle platného VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk.
- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 13.7.2020 a v
zákonom stanovenej lehote obec neobdržala žiadne pripomienky a námietky k tomuto
odpredaju majetku obce.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky obec v súčasnosti nevyužíva,
a nemá dostatočné kapacity aby ich udržiavala a teda tieto pozemky postupne zarastajú vplyvom
náletových drevín. Menovaná jediná prejavila záujem o využitie týchto pozemkov, čím sa zabráni
ďalšiemu zarastaniu týchto pozemkov a obnoví sa charakter týchto pozemkov – trvalé trávne porasty.
Prebehla krátka diskusia. V ktorej sa poslanci zhodli na dobe nájmu 5 rokov.
Starosta dal následne hlasovať o prenájme majetku obce Sirk (parcela registra C, parcelné číslo 1408,
vo výmere 8519 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, a parcela registra C, parcelné číslo 740/4,
vo výmere 2679 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, obe vedené na LV č.601, v katastrálnom území
Sirk, obec Sirk, okres Revúca) na dobu 5 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Ivete
Bukovickej, bytom Železník 248, 049 64 Sirk. Nájomca bude povinný platiť obci Sirk daň z týchto
pozemkov v zmysle platného VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Sirk.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/IX/2020).
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(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)

2. Predaj majetku obce – budova na Ladislave, súpisné číslo 238
Starosta obce informoval, že na základe Inventarizačného zápisu inventarizačnej komisie obce Sirk k
31. 12. 2019 bola zistená skutočnosť, že medzi majetkom obce je zaradená nehnuteľnosť – budova v
časti Ladislava so súpisným číslom 238, slúžiaca v súčasnosti ako byt v rodinnom dome. Budova podľa
listu vlastníctva LV č. 601 patrí obci Sirk. Existuje však kúpna zmluva zo 6.7.1982, overená Štátnym
notárstvom v Rožňave, medzi Oblastným podnikom bytového hospodárstva Revúca ako
odpredávateľom a p. Margitou Rusnákovou, bytom Železník 238, 049 64 Sirk ako kupujúcou, ktorá
hovorí o tom, že daná nehnuteľnosť (v tom čase definovaná ako byt) bola v roku 1982 odpredaná p.
Rusnákovej.
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Stavba: Budova, súpisné číslo 238, na parcele KN-C č. 1409/36.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli aby sa budova odpredala za 0,00 eur z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:
ZA:
6 poslancov
(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/IX/2020).
Starosta obce navrhol aby sa zverejnil zámer odpredať túto budovu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa p. Margite Rusnákovej, bytom Železník 238, 049 64 Sirk, 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
0,00 eur s DPH.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená budova bola už raz odpredaná p. Margite
Rusnákovej, o čom svedčí aj existujúca Kúpna zmluva zo 6.7.1982. P. Rusnáková v súčasnosti túto
nehnuteľnosť obýva.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
3 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/IX/2020).

(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)

Poznámka: Na zasadnutie OZ sa dostavil p. Ing. Martin Beláň. Starosta skonštatoval, že sa mení počet
prítomných poslancov na 7, čiže OZ je naďalej uznášaniaschopné.
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3. Predaj majetku obce – garáž s pozemkom
Starosta obce informoval, že bol vypracovaný znalecký posudok na garáž s pozemkom na sídlisku v
časti Nový Sirk medzi bytovkami č.171 a 172. Tieto nehnuteľnosti sa teda môžu odpredať priamym
predajom minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemok:
- parcela KN-C, parcelné číslo 957/63, vo výmere 59 m2 , druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie,
Stavba:
- samostatne stojaca garáž, súpisné číslo 346, na parcele KN-C č. 957/63.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli na minimálnej cene 1000,00 za tieto nehnuteľnosti, z
dôvodu, že cena podľa znaleckého posudku je 830,00 eur a vypracovanie znaleckého posudku stálo
obec cca. 150,00 eur. P. poslanec Petročko upozornil aby sa bral do úvahy aj spôsob využitia tejto
budovy, nokoľko v tesnej blízkosti je bytový dom.
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:
ZA:
4 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian)
PROTI:
1 poslanec
(Petročko)
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Válentová, M. Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/IX/2020).
Starosta obce následne navrhol zverejniť zámer obce na priamy predaj tohto majetku v súlade
s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov za minimálnu cenu 1000,00 eur s DPH. Termín uzávierky zasielania ponúk –
30. októbra 2020 do 12,00 h.
Hlasovanie:
ZA:
4 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
3 poslanci
(Petročko, Válentová, M. Ziman)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/IX/2020).

4. Zámena pozemkov
Starosta obce informoval o potrebe zámeny pozemkov pod cestou medzi časťami Štokovec a Kríž, z
dôvodu aby obec mohla tento úsek miestnej komunikácie zrekonštruovať.
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 1234, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemky:
- parcela KN-E, parcelné číslo 1402, vo výmere 502 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1403/2, vo výmere 890 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1404, vo výmere 11788 m2 , druh pozemku ostatná plocha.
Uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, BratislavaPetržalka. Celková výmera týchto pozemkov je 13180 m2 .
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Bol oslovený vlastník, firma PM, s.r.o. s návrhom na odkúpenie týchto pozemkov. Firma PM, s.r.o.
vyjadrila nesúhlas k odpredaju, súhlasila však so zámenou za iné pozemky v podobnej výmere a
hodnote.
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemky:
- parcela KN-E, parcelné číslo 1030, vo výmere 6256 m2 , druh pozemku ostatná plocha
- parcela KN-E, parcelné číslo 1124/2, vo výmere 693 m2 , druh pozemku ostatná plocha
- parcela KN-E, parcelné číslo 1124/4, vo výmere 704 m2 , druh pozemku ostatná plocha
- parcela KN-E, parcelné číslo 1131, vo výmere 4602 m2 , druh pozemku ostatná plocha
- parcela KN-E, parcelné číslo 1176/1, vo výmere 863 m2 , druh pozemku vodná plocha
- parcela KN-E, parcelné číslo 1176/2, vo výmere 906 m2 , druh pozemku vodná plocha
Uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve Obce Sirk, Sirk č.71. Celková výmera týchto pozemkov je
14024 m2 .
Prebehla diskusia, počas ktorej sa prítomným spresnilo umiestnenie týchto parciel, a spôsob
uskutočnenia zámeny pozemkov – ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Následne dal starosta obce hlasovať za zaradenie tohto majetku (parcely KN-E č. 1402, 1403/2 a 1404)
za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/IX/2020).
Starosta obce navrhol aby sa zverejnil zámer na zámenu týchto pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa so spoločnosťou PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka, 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.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že obecné pozemky ponúknuté k zámene obec
v súčasnosti nevyužíva a ani v blízkej budúcnosti neplánuje využívať. Zároveň pozemky spoločnosti PM
s.r.o. sú pre obec potrebné z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie, ktorá sa na nich nachádza.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/IX/2020).
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(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

(Skříčková, Mgr. D. Ziman)

5. Predaj majetku obce – pozemok - parcela registra C č. 129/2
Na základe žiadosti p. Ing. Júliusa Belica o odpredaj parcely registra C č. 129/2 vo vlastníctve obce Sirk,
obec zabezpečila geometrický plán tejto parcely, nakoľko táto bola ako súčasť parcely regista E č. 315.
Starosta informoval, že sa jedná o pozemok, ktorý je za plotom vo dvore žiadateľa, o celkovej výmere
28m2. Vzhľadom na malú výmeru a predpokladanú hodnotu tohto pozemku, kedy hodnota znaleckého
posudku by niekoľko násobne prevyšovala jeho samotnú hodnotu, navrhuje tento pozemok odpredať
za cenu 1,00 eur za m2, bez posúdenia hodnoty pozemku samotným znalcom.
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemok: parcela KN-C, parcelné číslo 129/2, vo výmere 28 m2 , druh pozemku záhrada.
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci súhlasili s navrhovanou cenou 1,00 eur za m2, nakoľko tá vychádza
z ceny za m2 pozemku, ktorý obec odpredala v roku 2019 p. Štrignerovi, kedy hodnotu pozemku
posúdil aj znalec, a tá bola 0,99 eur za m2. K tejto cene treba prirátať náklady obce za vypracovanie
geometrického plánu parcely. Zároveň sa zhodli aby sa odpredaj uskutočnil ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/IX/2020).
Starosta obce navrhol aby sa zverejnil zámer odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa p. Ing. Júliusovi Belicovi, bytom Poľná 102, 974 05 Banská Bystrica, 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 28,00 eur s DPH + cena za geometrické zakreslenie danej parcely.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa nachádza v rámci oploteného
dvora záujemcu – p. Ing. Belicu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom
k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na malú výmeru pozemku je predpoklad, že
obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/IX/2020).
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(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

(Skříčková, Mgr. D. Ziman)

K bodu 6.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban. Úprava rozpočtu bola prevedená vo
výdavkovej časti kapitálového rozpočtu nasledovne:
- V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
717 002 – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 46) zníženie položky o sumu 15.000,00
eur (z pôvodných 82.000,00 eur na 67.000,00 eur) – položka je k 29.9.2020 čerpaná v sume
0,00 eur.
- V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Rekreácia, kultúra a náboženstvo – Rekreačné
a športové služby (položka 717 002 – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 46) zvýšenie
položky o sumu 15.000,00 eur (z pôvodných 0.00 eur na 15.000,00 eur).
Pozn.: Ide o financovanie a spoluúčasť pri rekonštrukcii futbalového areálu, ktoré sa realizuje. Z tejto
sumy bude časť vo výške 10.000,00 eur refundovaná SFZ.
Týmto rozpočtovým opatrením sa :

- bežné príjmy (bez ZŠ) nemenia
- bežné príjmy (spolu so ZŠ) nemenia
- kapitálové príjmy nemenia
- príjmové finančné operácie nemenia
- bežné výdavky (bez ZŠ) nemenia
- bežné výdavky (spolu so ZŠ) nemenia
- kapitálové výdavky nemenia
- výdavkové fin. operácie nemenia

707.128,00 €
1.289.192,60 €
500.000,00 €
294.487,33 €
745.880,75 €
1.348.679,93 €
710.000,00 €
10.000,00 €

Po rozpočtovom opatrení č.3 je celkový rozpočet obce prebytkový v sume 15.000,00 eur.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2020 – rozpočtové
opatrenie č.3.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/IX/2020). Rozpočtové opatrenie č.3 bolo schválené.
K bodu 7.: 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 –
splnené. Starosta informoval, že v mesiaci august bola zakúpená pojazdná unimobunka, ktorá slúži na
výchovno–vzdelávacie aktivity tohto OZ v osade Šrobárka. Finančná dotácia obce bola 750,00 eur.
UZNESENIE Č. 21/V/2020 - Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parcely registra C č. 129/2,
o celkovej výmere 28m2, katastrálne územie Sirk, vo vlastníctve obce Sirk z dôvodu jeho možného
ďalšieho odpredaja – nesplnené. Na základe dnešného rokovania (uznesenie č. 8/IX/2020) sa posudok
nebude vypracovávať.
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UZNESENIE Č. 17/VI/2020 - Spracovanie rozpočtu na celkovú rekonštrukciu budovy „Stará krčma“.
Starosta informoval, že objednal spracovanie rozpočtu u projektanskej firmy, k dnešnému dňu ešte nie
je dokončený.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/IX/2020).
b/ Organizačný poriadok OcÚ
Starosta informoval, že vydal nový Organizačný poriadok OcÚ s platnosťou od 3.9.2020, z dôvodu
vytvorenia nového pracovného miesta – Údržbár, kurič. Na toto miesto bol prijatý p. Miroslav Ďurove.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/IX/2020).
c/ Zápisnica zo zasadnutia likvidačnej komisie
Starosta informoval, že dňa 29.7.2020 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. 12/IX/2020).
d/ Zápisnica zo zasadnutia bytovej komisie - Slobodáreň
Starosta informoval, že dňa 28.9.2020 prebehlo zasadnutie bytovej komisie – Slobodáreň, z dôvodu
pridelenia voľnej bunky, ktorú obec zrekonštruovala v budove Slobodáreň. Komisia odporúča novo
zrekonštruované bunky prideľovať nájomcom, ktorý už bývajú na Slobodárni a majú uhradené všetky
záväzky voči obci. Týmto by sa uvoľnili bunky v ktorých bývajú v súčasnosti a tie by sa mohli postupne
rekonštruovať. Momentálne tieto podmienky spĺňa 9 nájomcov, z ktorých 3 prejavili záujem
o presťahovanie. Komisia odporúča u týchto 3 nájomcov zohľadniť dĺžku bývania v budove Slobodáreň
– a teda odporúča na pridelenej novej bunky p. Zdenu Horváthovú, ktorá na Slobodárni žije viac ako 35
rokov.
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať za pridelenie bunky č.17 v budove „Slobodáreň“
p. Zdene Horváthovej.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/IX/2020).
e/ Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých psov – opätovné prerokovanie
Starosta obce informoval o potrebe uzatvorenia zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých psov s
osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, nakoľko obec nie je spôsobilá (kompetentná) na takúto
činnosť.
Starosta predniesol 2 ponuky útulkov:
1. Bc. Kvetoslava Slaná – odchyt túlavých zvierat, Mokrá Lúka
- Mesačný paušálny poplatok 15 eur alebo ročný poplatok 150 eur
- Výjazd do 50km 20 eur, každý ďalší km 0,50 eur
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-

Odchyt zvieraťa
Pobyt v karanténe za 1 zviera
Čip za 1 zviera
Základné očkovanie za 1 zviera
Ošetrenie proti endo a ektoparazitom za 1 zviera

25 eur
20 eur
12 eur
13 eur
10 eur

2. OZ Šťastné labky Fiľakovo
- Mesačný paušálny poplatok 0 eur alebo ročný poplatok 0 eur
- Výjazd do 100km 20 eur, každý ďalší km 0,50 eur
- Odchyt zvieraťa
25 eur
- Pobyt v karanténe za 1 zviera
20 eur
- Čip za 1 zviera
6 eur
- Základné očkovanie za 1 zviera
8,50 eur
1,50 eur
- Očkovanie besnota za 1 zviera
Starosta informoval, že obec súčasne zabezpečí aby 2 zamestnanci obce boli odborne vyškolení a tým
spôsobilí na odchyt túlavých zvierat. Vytvorí sa dočasné miesto na umiestnenie odchytených zvierat,
odkiaľ budú čo najrýchlejšie umiesnené do zazmluvneného útulku. Je to z dôvodu aby sa mohli túlavé
zvieratá odchytávať okamžite, a nie čakať na výjazd a príchod osôb z útulku určitú dobu, za ktorú už
dané zviera môže ujsť, a výjazd by sa aj tak musel zaplatiť. Obec tým zároveň ušetrí na poplatkoch za
odchyt 1 zvieraťa vo výške 25 eur.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, že finančne výhodnejšia ponuka pre obec je ponuka OZ
Šťastné labky Fiľakovo.
Starosta dal následne hlasovať za uzatvorenie zmluvy na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej
stanice s OZ Šťastné labky, Farská lúka 1609/66, Fiľakovo.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/IX/2020).

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

(Skříčková, Mgr. D. Ziman)

f/ Kúrenie požiarna zbrojnica
Starosta obce informoval o potrebe zprevádzkovať kúrenie v budove požiarnej zbrojnice, z dôvodu, že
garážovaná požiarna technika musí byť napustená vodou, a tá v zimných mesiacoch nemôže zamrznúť.
Je potrebné aby minimálne garáž bola temperovaná. Navrhol ako riešenie elektrické vykurovanie
klimatizačnou jednotkou, ktorá môže vykurovať na princípe tepelného čerpadla vzduch-vzduch.
Rovnako je kúrenie riešené aj v dome smútku a knižnici. Zároveň zostane v prevádzke aj kúrenie na
tuhé palivo v kancelárskych priestoroch.
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci – členovia DHZ p. Cangár, Herich upozornili, že ak sa nebudú
temperovať aj ďalšie miestnosti, tie budú vlhnúť a plesnivieť. Starosta navrhol, že nechá naceniť
vykurovanie budovy klimatizačnou jednotkou vo variante iba garáž a v druhej variante kde by boli
vykurované aj ďalšie miestnosti a na ďalšom zasadnuti OZ predloží tieto ponuky.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/IX/2020).
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g/ Infocentrum – Kino Stachanov
Starosta obce informoval, že bol vypracovaný projekt na pripojenie vody do objektu, momentálne sa
čaká na stanovisko vodární. Ďalej bol vypracovaná projektová dokumentácia s rozpočtom na vnútorné
priestory budovy (sociálne zariadenia, chodba, šatňa, informačné centrum). Obec sa v súčasnosti
zapája do výzvy cez verejno súkromné partnerstvo, odkiaľ by na túto rekonštrukciu mohla získať až
40.000 eur bez spoluúčasti obce, čo by pokrylo časť tejto rekonštrukcie.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/IX/2020).
h/ Šrobárka - rekonštrukcia striech na bytových domoch
Starosta obce informoval, že na všetkých bytových domoch sú strechy v dezolátnom stave, pretekajú. Z
toho na 2 bytových domoch (č. 306 a č.309), kde chýba strešná folia, je situácia havarijná. Obyvateľom
tečie do bytov, ničia sa sadrokartónové stropy a interiér bytov. Po obhliadke sa usúdilo, že oprava
súčasných krytín už nie je možná a pomôže iba výmena celej krytiny. Ide o plochy striech cca. 700m2 a
640m2.
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci p. Petročko a p. Válentová potvrdili slová starostu. P. Petročko
potvrdil, že strechy sú v stave kedy pomôže len výmena krytiny. Poslanci sa zhodli, že bude potrebné
pri výmene krytiny počítať aj fóliou a latovaním.
Starosta navrhol výmenu stešnej krytiny s fóliou a latovanie na bytových domoch č. 306 a č. 309 v
osade Šrobárka. Obec zakúpi potrebný material a samotné práce zrealizuje obec vlastnými silami.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/IX/2020).

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

K bodu 8.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
16/2020 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 2. štvrťrok 2020.
17/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
jún 2020.
18/2020 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za jún 2020
19/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
júl 2020.
20/2020 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za júl 2020.
21/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
august 2020.
22/2020 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za august 2020.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/IX/2020).
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K bodu 9.: Žiadosti občanov
a/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Peter Havran, Sirk č.307
Starosta predniesol žiadosť menovaného o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z rodinných dôvodov - býva u rodičov, kde je viacčlenná rodina. S priateľkou majú malé dieťa, ktoré je
stále choré a preto potrebujú osobitné bývanie.
Starosta informoval, že menovaný nemá voči obci žiadne podlžnosti a preto navrhol schváliť túto
žiadosť a zaradiť menovaného do zoznamu uchádzačov na obecný nájomný byt v budove
„Slobodáreň“.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/IX/2020).
b/ Žiadosť o udelenie čestného občianstva
Starosta predniesol návrh obyvateľov obce - p. Poprocká, p. Pavlík a p. Hák na udelenie čestného
občianstva obce Sirk pánovi Miloslavovi Caisovi, ktorý dňa 13.11.2020 dovŕši 90 rokov. Ide o bývalého
obyvateľa obce, ktorý od roku 1954 až do odchodu do dôchodku v roku 1990 pôsobil vo VDI Gemer
Sirk, kde dosiahol až na pozíciu predsedu družstva, v ktorej pôsobil 19 rokov. Počas svojho pôsobenia
v družstve sa podieľal na jeho rozvoji neustálym rozširovaním výrobných programov aby zabezpečil
prácu pre miestnych ľudí a tiež osoby ZŤP.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/IX/2020).

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

(Skříčková, Mgr. D. Ziman)

c/ Kamila Macúriková – žiadosť o odpustenie nájmu v pohostinstve Sport Pub
Starosta predniesol žiadosť menovanej na odpustenie nájmu v pohostinstve Sport Pub, z dôvodu, že
interiér potreboval úpravy, ktoré zabezpečila z vlastných finančných prostriedkov. Išlo o zakúpenie a
výmenu dverí, kúpu ventilátorov do skladových priestorov a záchodov, kúpa linolea v celkovej sume
257,14 eur.
Prebehla diskusia, v ktorej p. poslanec Cangár obhajoval potrebu nákupu týchto vecí. Starosta a p.
poslanec M. Ziman poukázali na skutočnosť, že p. Macúriková opakovane porušuje nájomnú zmluvu
tým, že zasahuje do budovy bez vedomia OcÚ a starostu obce.
Hlavný kontrolór Ing. Urban upozornil na fakt, že napr. linoleum ako podlahovina nemá nič spoločné
s budovou, starosta sa pridal, že ide vlastne o zariadenie. Nákup vecí, zariadenia, ktorými si nájomca
skrášľuje interiér má znášať nájomca.
P. poslanec Cangár opätovne vyzýval poslancov aby p. Macúrikovej pomohli, mala zavretú prevádzku
počas pandémie a tržby v súčasnosti má tiež nízke.
Výsledkom diskusie je návrh na odpustenie nájmu pre prevádzku Sport Pub na 3 mesiace (október,
november, december 2020). Starosta dal hlasovať o tomto návrhu:
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Hlasovanie:

ZA:
4 poslanci
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
3 poslanci
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/IX/2020).

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

d) Mudr. Peter Konc – žiadosť o uzatvorenie objektu zdravotného strediska a presťahovanie detskej
lekárky
Starosta predniesol žiadosť Mudr. Petra Konca o uzatvorenie objektu zdravotného strediska a
presťahovanie detskej lekárky do priestorov bývalej gynekologickej ambulancie.
Svoju žiadosť na oplotenie (uzatvorenie) objektu MUDr. Konc zdôvodnil, že okolo zdravotného
strediska je opakovane neporiadok a špina.
Ďalej v žiadosti poprosil o presťahovanie detskej lekárky z dôvodu, že v jej ambulancii nie je WC pre
detských pacientov, ktorí tak musia chodiť na WC pre dospelých, ktoré je neustále špinavé a často
upchané. Navrhol ako možné priestory pre ambulanciu detskej lekárky bývalú gynekologickú
ambulanciu v budove ZŠ. Upozornil tiež na riziko nákazy seniorov, ktorý používajú takéto spoločné WC,
Pritom každá ambulancia má mať vlastné WC.
Zároveň upozornil, že ak nedôjde k týmto zmenám bude nútený z hygienického hľadiska zavrieť svoju
ambulanciu.
Prebehla diskusia. V ktorej sa prítomný zhodli, že sa uzavrie (oplotí) zdravotné stredisko na príjazdovej
ceste ako aj v uličke pri jedálni, čím sa zamedzí vytváranie neporiadku mimo ordinačných hodín.
Detskej lekárke sa zároveň navrhne premiestnenie jej ambulancie do priestorov bývalej gynekologickej
ambulancie v budove ZŠ.
Starosta dal hlasovať za návrh na uzatvorenie zdravotného strediska na príjazdovej ceste a v uličke pri
školskej jedálni.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/IX/2020).
Následne dal starosta hlasovať za návrh na oslovenie detskej lekárky na možné presťahovanie jej
ambulancie do priestorov bývalej gynekologickej ambulancie v budove ZŠ.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/IX/2020).
e) OFK Sirk – odmeňovanie futbalistov a trénera A mužstva na sezónu 2020/2021
Starosta predniesol žiadosť OFK Sirk o predĺženie odmeňovania hráčov a trénera pri úspešných
výsledkoch a účasti na tréningoch.
Prebehla diskusia, v ktorej sa starosta opýtal prítomného p. poslanca M. Zimana ako člena výkonného
výboru OFK Sirk, či výkonný výbor o tejto veci zasadal a rokoval. P. poslanec M. Ziman odpovedal, že on
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o ničom nevie, celý rok výkonný výbor nezasadal. Hlavný kontrolór Ing. Urban, upozornil, že na žiadosti
chýba podpis predsedu OFK, z toho usudzuje, že ide skôr o iniciatívu samotných hráčov. P. poslanec
Ing. Beláň navrhol aby sa o žiadosti kde chýba podpis štatutára ani nerokovalo.
Starosta odporučil aby sa takéto veci prediskutovali najskôr vo vnútri futbalového klubu, a po schválení
výkonným výborom sa prednášali oficiálne žiadosti k prerokovaniu na zasadnutie OZ.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/IX/2020).
f) p. I. Kótai a p. E. Dulaj – žiadosť o odpustenie časti dlhov spojených s bývaním
Starosta predniesol žiadosť menovaných o odpustenie časti dlhov spojených s bývaním v obecných
nájomných bytoch v budove „Slobodáreň“, z dôvodu, že v roku 2018 a 2019 pri napojení bytov na
elektrinu museli zaplatiť aj za rekonštrukciu napojenia bytov až k elektrickej rozvodnej skrini, o čom
predložili faktúry.
Ide o: p. Ernest Dulaj (bunka č.7) – preukázaná suma 131,38 eur
p. Monika Kótaiová (bunka č.10) – preukázaná suma 180,20 eur
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, že za úkony pri pripojení bytov do elektrickej siete, ktoré
mala hradiť obec je možné odpustiť podlžnosti do výšky týchto uhradených a preukázaných faktúr.
Starosta dal následne hlasovať za odpustenie dlhov a platieb spojených s bývaním pre p. Ernesta Dulaja
(bunka č.7) v sume 131,38 eur a pre p. Moniku Kótaiovú (bunka č.10) v sume 180,20 eur.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 25/IX/2020).
K bodu 10.: Diskusia
a/ p. poslanec Petročko - sa opýtal, či už je rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku ukončená,
lebo plechy na jej zadnej časti je potrebné prichytiť a či sa nemali meniť aj tie. Tiež hlavné piliere sú
hrdzavé. Starosta odpovedal, že rekonštrukcia ešte nie je ukončená, samotné zadné plechy na tribúne
sa meniť nebudú, ale ich uchytenie sa má opraviť.
b/ p. G. Cangárová – sa opýtala starostu obce či je niečo nové vo veci domova dôchodcov v budove
„Gemer“. Starosta informoval, že DSS Sirk (Domov sociálnych služieb) je v pláne regionálneho rozvoja
okresu Revúca – a to je zatiaľ všetko. Čaká sa na posúdenie, ktoré projekty budú z tohto plánu
zafinancované, nakoľko obec Sirk nemá dostatok vlastných prostriedkov na uskutočnenie takto
veľkého projektu.
Ďalej navrhla vybudovanie zábradlia od „cvičiska“ na Ladislave ku cintorínu v tejto časti, a ďalšie
zábradlie od pomníka na Ladislave smerom k pani Sirkovskej.
c/ p. Remper - upozornil na skutočnosť, že keď je pustený rozhlas nepočuť správu – ide potichu
a hudbu pritom počuť dobre. Starosta odpovedal, že sa pokúsi nájsť príčinu.
Tiež upozornil, že kozy behajú po cintoríne, mal by sa upozorniť majiteľ zvierat. Starosta odpovedal, že
zistí komu tieto zvieratá patria.
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d/ p. Sirkovská – poprosila o osadenie smetných košov pri pomníku na Ladislave. Starosta odpovedal,
že koše sú pripravené a budú následne osadené. Ďalej sa opýtala čo s papierom do zberu, starosta
odpovedal, že treba nahlásiť na obecnom úrade ak niekto má vyseparovaný odpad a zamestnanec
obce takýto vytriedený odpad v dohodnutý čas odvezie.
e/ p. Čatloš – upozornil, na jamy na ceste od pomníka na Ladislave smerom na Kríž, či ich môže obec
aspoň zasypať. Starosta odpovedal, že vie o tom a je to v pláne.
f/ p. poslanec M. Ziman – upozornil, že na tribúne chýbajú lavice, hrozí možnosť úrazu, nakoľko
rómske deti tam behajú. Je potrebné aby sa tribúna opáskovala a urýchlene namontovali chýbajúce
lavice.
K bodu 11.: Uznesenia
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch.
K bodu 12: 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. Blažena Válentová

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 29.9.2020

UZNESENIE Č. 1/IX/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. Blaženu Válentovú.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

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

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

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

Program dnešného rokovania OZ s jednou zmenou - Úprava rozpočtu - rozpočtové
opatrenie č.3 ako bod č.6.

Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)
5 zo všetkých poslancov

(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/IX/2020
K bodu 4.: 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
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)
4 z prítomných

(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 4/IX/2020
K bodu 5.: Prenájom, zámena, odpredaj majetku obce
1. Prenájom obecných pozemkov
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemky:
- parcela registra C, parcelné číslo 1408, vo výmere 8519 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast,
- parcela registra C, parcelné číslo 740/4, vo výmere 2679 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast.
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Prenajať tieto pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Ivete Bukovickej,
bytom Železník 248, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov.
Nájomca bude povinný platiť obci Sirk daň z týchto pozemkov v zmysle platného VZN o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Sirk.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky obec v súčasnosti nevyužíva,
a nemá dostatočné kapacity aby ich udržiavala a teda tieto pozemky postupne zarastajú vplyvom
náletových drevín. Menovaná jediná prejavila záujem o využitie týchto pozemkov, čím sa zabráni
ďalšiemu zarastaniu týchto pozemkov a obnoví sa charakter týchto pozemkov – trvalé trávne porasty.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)
6 zo všetkých poslancov OZ
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 5/IX/2020
K bodu 5.: Prenájom, zámena, odpredaj majetku obce
2. Predaj majetku obce – budova na Ladislave, súpisné číslo 238
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Stavba: Budova, súpisné číslo 238, na parcele KN-C č. 1409/36.
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zaradiť uvedenú nehnuteľnosť za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

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

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

B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce odpredať túto budovu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p.Margite Rusnákovej, bytom Železník 238, 049 64 Sirk, 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 0,00 eur s DPH.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená budova bola už raz odpredaná p. Margite
Rusnákovej, o čom svedčí aj existujúca Kúpna zmluva zo 6.7.1982. P. Rusnáková v súčasnosti túto
nehnuteľnosť obýva.
Hlasovanie:

ZA:

6 poslancov

(Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
3 poslanci
(Ing. Beláň, Skříčková, Mgr. D. Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/IX/2020
K bodu 5.: Prenájom, zámena, odpredaj majetku obce
3. Predaj majetku obce – garáž s pozemkom
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemok:
- parcela KN-C, parcelné číslo 957/63, vo výmere 59 m2 , druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie,
Stavba:
- samostatne stojaca garáž, súpisné číslo 346, na parcele KN-C č. 957/63.
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zaradiť uvedenú nehnuteľnosť za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:

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

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

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

B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce na priamy predaj uvedených nehnuteľností v súlade
s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov za minimálnu cenu 1000,00 eur s DPH.
Termín uzávierky zasielania ponúk je 30. október 2020 do 12,00 h na OcÚ Sirk.
Hlasovanie:

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

4 poslanci
(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian)
0 poslancov
3 poslanci
(Petročko, Válentová, M. Ziman)
0 poslancov
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 7/IX/2020
K bodu 5.: Prenájom, zámena, odpredaj majetku obce
4. Zámena pozemkov
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 1234, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemky:
- parcela KN-E, parcelné číslo 1402, vo výmere 502 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1403/2, vo výmere 890 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1404, vo výmere 11788 m2 , druh pozemku ostatná plocha.
Uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, BratislavaPetržalka. Celková výmera týchto pozemkov je 13180 m2 .
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemky:
- parcela KN-E, parcelné číslo 1030, vo výmere 6256 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1124/2, vo výmere 693 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1124/4, vo výmere 704 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1131, vo výmere 4602 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1176/1, vo výmere 863 m2 , druh pozemku vodná plocha,
- parcela KN-E, parcelné číslo 1176/2, vo výmere 906 m2 , druh pozemku vodná plocha.
Uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve Obce Sirk, Sirk č.71. Celková výmera týchto pozemkov je
14024 m2 .
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zaradiť uvedené pozemky vo vlastníctve obce za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce na zámenu týchto pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa so spoločnosťou PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka, 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.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že obecné pozemky ponúknuté k zámene obec
v súčasnosti nevyužíva a ani v blízkej budúcnosti neplánuje využívať. Zároveň pozemky spoločnosti PM
s.r.o. sú pre obec potrebné z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie, ktorá sa na nich nachádza.
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Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 8/IX/2020
K bodu 5.: Prenájom, zámena, odpredaj majetku obce
5. Predaj majetku obce – pozemok - parcela registra C č. 129/2
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:
Pozemok: parcela KN-C, parcelné číslo 129/2, vo výmere 28 m2 , druh pozemku záhrada.
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zaradiť uvedenú nehnuteľnosť za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Ing. Júliusovi Belicovi, bytom Poľná 102, 974 05 Banská Bystrica, 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 28,00 eur s DPH + cena za
geometrické zakreslenie danej parcely.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa nachádza v rámci oploteného
dvora záujemcu – p. Ing. Belicu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom
k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na malú výmeru pozemku je predpoklad, že
obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 9/IX/2020
K bodu 6.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č.3:
- v časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad na
položke 717 002 zníženie o sumu 15.000,00 €
- v časti kapitálové výdavky rozpočtu – Rekreácia, kultúra a náboženstvo – Rekreačné
a športové služby na položke 717 002 navýšenie o sumu 15.000,00 €.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 10/IX/2020
K bodu 7: 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. 11/IX/2020
K bodu 7: Informácie starostu obce
b/ Organizačný poriadok OcÚ
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o vydaní nového Organizačné poriadku OcÚ
s platnosťou od 3.9.2020.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 12/IX/2020
K bodu 7.: Informácie starostu obce
c/ Zápisnica zo zasadnutia likvidačnej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Zápisnicu Likvidačnej komisie o tom, že dňa 29.7.2020 prebehla likvidácia
prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 13/IX/2020
K bodu 7.: Informácie starostu obce
d/ Zápisnica zo zasadnutia bytovej komisie - Slobodáreň
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Pridelenie zrekonštruovanej bunky č.17 v budove „Slobodáreň“ p. Zdene Horváthovej.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 14/IX/2020
K bodu 7.: Informácie starostu obce
e/ Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých psov – opätovné prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Uzatvorenie zmluvy na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice s OZ Šťastné
labky, Farská lúka 1609/66, Fiľakovo.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 15/IX/2020
K bodu 7.: Informácie starostu obce
f/ Kúrenie požiarna zbrojnica
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o potrebe a možnostiach vykurovania budovy
požiarnej zbrojnice.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 16/IX/2020
K bodu 7.: Informácie starostu obce
g/ Infocentrum – Kino Stachanov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o ďalších plánovaných projektoch na kine Stachanov.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 17/IX/2020
K bodu 7.: Informácie starostu obce
h/ Šrobárka - rekonštrukcia striech na bytových domoch
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Výmenu stešnej krytiny s fóliou a latovanie na bytových domoch č. 306 a č. 309 v osade
Šrobárka. Obec zakúpi potrebný material a samotné práce zrealizuje obec vlastnými
silami.
Hlasovanie: ZA:
6 poslancov
(Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Cangár)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 18/IX/2020
K bodu 8.: 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. 19/IX/2020
K bodu 9.: Žiadosti občanov
a/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Peter Havran, Sirk č.307
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Petra Havrana (Sirk č. 307) o poskytnutí bunky v budove „Slobodáreň“.
Menovaný bude zaradený do zoznamu uchádzačov na obecný nájomný byt v budove
„Slobodáreň“.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 20/IX/2020
K bodu 9.: Žiadosti občanov
b/ Žiadosť o udelenie čestného občianstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Návrh obyvateľov obce Sirk na udelenie čestného občianstva obce Sirk pánovi
Miloslavovi Caisovi, dlhoročnému funkcionárovi a bývalému predsedovi VDI Gemer
Sirk, ktorý sa v rokoch 1954 - 1990 významným spôsobom zaslúžil o rozvoj tejto
spoločnosti a samotnej obce Sirk.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
2 poslanci
(Skříčková, Mgr. D. Ziman)
6 zo všetkých poslancov

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 21/IX/2020
K bodu 9.: Žiadosti občanov
c/ Kamila Macúriková – žiadosť o odpustenie nájmu v pohostinstve Sport Pub
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zníženie nájmu pre pohostinstvo Sport pub na dobu 3 mesiacov (október 2020 –
december 2020) na 0,00 eur mesačne.

Hlasovanie:

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

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

UZNESENIE Č. 22/IX/2020
K bodu 9.: Žiadosti občanov
d/ Mudr. Peter Konc – žiadosť o uzatvorenie objektu zdravotného strediska a presťahovanie detskej
lekárky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Návrh na uzatvorenie zdravotného strediska na príjazdovej ceste a v uličke pri školskej
jedálni.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 23/IX/2020
K bodu 9.: Žiadosti občanov
d/ Mudr. Peter Konc – žiadosť o uzatvorenie objektu zdravotného strediska a presťahovanie detskej
lekárky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Návrh na oslovenie detskej lekárky na možné presťahovanie detskej ambulancie do
priestorov bývalej gynekologickej ambulancie v budove ZŠ.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

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

UZNESENIE Č. 24/IX/2020
K bodu 9.: Žiadosti občanov
e) OFK Sirk – odmeňovanie futbalistov a trénera A mužstva na sezónu 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Odporúčanie pre OFK Sirk, aby všetky žiadosti najskôr prerokoval výkonný
výbor OFK Sirk a po schválení výkonným výborom sa prednášali oficiálne
žiadosti k prerokovaniu na zasadnutie OZ.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 25/IX/2020
K bodu 9.: Žiadosti občanov
f) p. I. Kótai a p. E. Dulaj – žiadosť o odpustenie časti dlhov spojených s bývaním
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Odpustenie dlhov a platieb spojených s bývaním pre p. Ernesta Dulaja (bunka č.7)
v sume 131,38 eur.
B/ Schvaľuje: Odpustenie dlhov a platieb spojených s bývaním pre p. Moniku Kótaiovú (bunka č.10)
v sume 180,20 eur.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

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

K bodu 10.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f
Neboli prijaté žiadne uznesenia.

Overovatelia: p. Ivan Cangár
p. Blažena Válentová

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