Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 11.11.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Martina Donová, p. Milan Herich
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./
Zámena, odpredaj majetku obce
5./
Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka
6./
Kúrenie v budove Požiarnej zbrojnice
7./
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.4
8./
Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce
9./
Informácie starostu obce
10./
Informácie hlavného kontrolóra obce
11./
Žiadosti občanov
12./
Diskusia
13./
Uznesenia
14./
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 9 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 0 poslancov OZ.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol: p. Martinu Donovú a p. Milana Hericha
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/XI/2020).
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(Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,
Petročko, Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)

K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia – bez
návrhu. Starosta dal hlasovať o programe zastupiteľstva bez zmien.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/XI/2020). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Zámena, odpredaj majetku obce
1. 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.
Starosta informoval, že
- uznesením OZ č. 5/IX/2020 písmeno A zo dňa 29.9.2020 bol tento majetok schválený ako
prebytočný,
- následne uznesením OZ č. 5/IX/2020 písmeno B zo dňa 29.9.2020 bol schválený 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
- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 14.10.2020 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 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.
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (budova, súpisné číslo 238, na parcele
KN-C č. 1409/36, vedená na LV č.601, v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca) z dôvodu
hodného osobitného zreteľa p. Margite Rusnákovej, bytom Železník 238, 049 64 Sirk za cenu 0,00 eur
s DPH.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/XI/2020).
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(Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,
Petročko, Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)

2. 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.
Starosta informoval, že
- uznesením OZ č. 6/IX/2020 písmeno A zo dňa 29.9.2020 bol tento majetok schválený ako
prebytočný,
- následne uznesením OZ č. 6/IX/2020 písmeno B zo dňa 29.9.2020 bol schválený zámer obce
odpredať túto budovu priamym predajom 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 bol 30. október 2020
do 12,00 h na OcÚ Sirk.
- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 14.10.2020 a v
regionálnej tlači (Revúcke listy č.15/2020) dňa 15.10.2020.
Starosta následne informoval, že v stanovenom termíne obec obdržala 1 ponuku. Keďže nestanovil
komisiu na otváranie obálok s ponukami, tie sa budú otvárať na dnešnom zasadnutí OZ. Starosta
následne pristúpil k otvoreniu obálky s jednou obdržanou ponukou:
p. Pavol Blahút, Sirk 172 ponúkol 1000,00 eur s DPH za tieto nehnuteľnosti.
Starosta konštatoval, že ponúknutá cena je v súlade s podmienkami stanovenými vo zverejnenom
zámere na odpredaj tohto majetku obce.
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (Pozemok: parcela KN-C, parcelné číslo
957/63, vo výmere 59 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a stavba: samostatne stojaca
garáž, súpisné číslo 346, na parcele KN-C č. 957/63, obe nehnuteľnosti vedené na LV č.601, v
katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca) formou priameho predaja p. Pavlovi Blahútovi,
bytom Sirk 172, 049 64 Sirk za cenu 1000,00 eur s DPH.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/XI/2020).
3. 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 .
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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 .
Starosta informoval, že
- uznesením OZ č. 7/IX/2020 písmeno A zo dňa 29.9.2020 bol tento majetok schválený ako
prebytočný,
- následne uznesením OZ č. 7/IX/2020 písmeno B zo dňa 29.9.2020 bol schválený 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.
- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 14.10.2020 a v
zákonom stanovenej lehote obec neobdržala žiadne pripomienky a námietky k tejto zámene
majetku obce.
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.
Starosta dal následne hlasovať o zámene majetku obce Sirk
(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,
všetky nehnuteľnosti vedené na LV č.601, v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca)
s majetkom spoločnosti PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
(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,
všetky nehnuteľnosti vedené na LV č. 1234, v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/XI/2020).
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(Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,
Petročko, Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)

4. 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.
Starosta informoval, že
- uznesením OZ č. 8/IX/2020 písmeno A zo dňa 29.9.2020 bol tento majetok schválený ako
prebytočný,
- následne uznesením OZ č. 8/IX/2020 písmeno B zo dňa 29.9.2020 bol schválený zámer obce
odpredať túto budovu 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 v sume 200 eur, spolu teda 228,00 eur.
- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 14.10.2020 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 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.
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (Pozemok: parcela KN-C, parcelné číslo
129/2, vo výmere 28 m2 , druh pozemku záhrada, vedená na LV č.601, v katastrálnom území Sirk, obec
Sirk, okres Revúca) z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Ing. Júliusovi Belicovi, bytom Poľná 102,
974 05 Banská Bystrica za cenu 228,00 eur s DPH (cena za pozemok + cena za geometrické zakreslenie
danej parcely).
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XI/2020).
K bodu 5.: Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka
Starosta obce informoval, že dal vypracovať rozpočet na rekonštrukciu striech na 2 bytových domoch
(č.306 a č.309) v osade Šrobárka. Rozpočet za material je 17.000,00 eur s DPH, ak by sa menilo komplet
latovanie, osadila hydroizolačná fólia, a komplet krytina aj s doplnkami. Práce bude realizovať obec Sirk
vo vlastnej réžii, s tým, že latovanie sa vymení len v potrebnom rozsahu, rovnako niektoré doplnky ako
záveterné lišty sa možno nevymenia ak sú v poriadku.
Následne starosta informoval o cenách za krytinu (trapézový hliníkový plech, pozinkovaný, hrúbka
plechu 0,5mm), čo predstavuje najväčšiu položku z tohto rozpočtu, keďže plocha striech je 1380m2:
1) Regamet GATIN s.r.o. Vranov nad Topľou – 5,99 eur s DPH za m2
2) SD TRANS SK, s.r.o. Revúca – 5,20 eur s DPH za m2
3) BLACHOTRAPEZ s.r.o. Tvrdošín s.r.o. (pobočka Tornaľa) – 5,80 eur s DPH za m2
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, aby sa nakupovalo za najnižšie ceny, keďže ide podľa
parametrov o rovnakú krytinu.
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Starosta navrhol hlasovať za rozpočet na materiál na výmenu stešnej krytiny s fóliou a latovanie na
bytových domoch č. 306 a č. 309 v osade Šrobárka vo výške max. 17.000,00 eur s DPH. Krytina sa
zakúpi v cene 5,20 eur s DPH za m2 od firmy SD TRANS SK, s.r.o. Revúca.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,
Petročko, Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XI/2020).
K bodu 6.: Kúrenie v budove Požiarnej zbrojnice
Starosta obce informoval, že oslovil firmy na získanie cenových ponúk na realizáciu vykurovania v
budove Požiarnej zbrojnice 1 alebo 2 klimatizačnými jednotkami (do -30 C) s dopravou a s montážou,
s týmto výsledkom:
1) Ján Fafrák, Henckovce
3346,00 eur s DPH za 1ks
2) KLIMA TREND s.r.o., Košice
1650,00 eur s DPH za 1ks
3) ELEKTROSERVIS Ján Slanec, Revúca 1620,00 eur s DPH za 1ks
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, že sú potrebné 2 klimatizačné jednotky, aby sa
nevykuroval (temperoval) len garáž s technikou ale aj zázemie (sociálne zariadenie, šatňa, kancelária).
Starosta dal hlasovať za najlacnejšiu ponuku, aby montáž elektrického kúrenia (2ks klimatizačná
jednotka GREE U-CROWN GWH18UC, doprava, montáž) v budove Požiarnej zbrojnice v Sirku
realizovala firma ELEKTROSERVIS Ján Slenec Revúca za 3.240,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,
Petročko, Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/XI/2020).
Vzhľadom na skutočnosť, že ponuka od firmy ELEKTROSERVIS ján Slanec Revúca získala v hlasovaní
potrebné kvórum hlasov o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
K bodu 7.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.4
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 4.000,00
eur (z pôvodných 67.000,00 eur na 63.000,00 eur) – položka je k 5.11.2020 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 4.000,00 eur (z pôvodných 15.000.00 eur na 19.000,00 eur) – položka je
k 5.11.2020 čerpaná v sume 16.878,96.
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.
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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.4 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.4.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,
Petročko, Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/XI/2020). Rozpočtové opatrenie č.4 bolo schválené.
K bodu 8.: 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 31.12.2020. Obdobie vykonania inventarizácie starosta obce stanovil: od 1.12.2020 do 31.12.2020.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/XI/2020).
Príkaz na vykonanie inventarizácie tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 9.: 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. 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.
UZNESENIE Č. 14/IX/2020 - Uzatvorenie zmluvy na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice s
OZ Šťastné labky, Farská lúka 1609/66, Fiľakovo – nesplnené - čaká sa na podpis od OZ Fiľakovo a
následné zverejnenie zmluvy.
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UZNESENIE Č. 22/IX/2020 - Mudr. Peter Konc – návrh na uzatvorenie zdravotného strediska na
príjazdovej ceste a v uličke pri školskej jedálni – nesplnené.
Starosta ďalej informoval ohľadom možného presťahovania detskej doktorky - tá zostáva vo svojej
ordinácii, ordinuje v utorok, v tento deň naopak p. MUDr. Konc ordinovať nebude, takže si nebudú ich
pacienti prekážať. Preverí sa možnosť vybudovania ďalšieho WC v zdravotnom stredisku na prízemí,
ktoré by bolo len pre ordináciu detskej lekárky.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/XI/2020).
b/ Organizačný poriadok OcÚ
Starosta informoval, že vydal nový Organizačný poriadok OcÚ s platnosťou od 1.10.2020, z dôvodu
vytvorenia nového pracovného miesta – Referent – administratívny pracovník. Na toto miesto bola
prijatá p. Ivana Nagajová.
Náplň práce:
- vypracovanie žiadostí k realizácii projektov, definovanie základných parametrov a cieľov
projektu,
- monitorovanie a vyhodnocovanie výziev na predkladanie žiadostí na získavanie finančných
prostriedkov z externých zdrojov,
- spracovanie žiadostí na získavanie finančných prostriedkov z externých zdrojov,
- vypracovanie dokumentácie k vyúčtovaniu projektov,
- zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok na webovom sídle obce,
- agenda správ daní a poplatkov - zostavovanie splátkových kalendárov, výber nedoplatkov na
daniach a miestnych poplatkoch
- iné úlohy podľa poverenia starostom.
Toto miesto je finančne kryté z rozpočtu obce do konca roka 2020, a v prípade, že sa nájdu v rozpčte
obce na rok 2021 finančné prostriedky je zámer aby toto miesto zostalo aj naďalej.
Starosta následne informoval, že p. Nagajová bola v predchádzajúcom 9 mesačnom období prijatá a
financovaná na obci cez projekt ÚPSVaR a pracovala hlavne na výzvach, projektoch a grantoch
(Zriadenie TIC Železník – kino Stachanov, Žľaby kino Stachanov, Obnova knižničného fondu Obecnej
knižnice v Sirku, Rekonštrukcia knižnice – grant nadácie Slovenskej sporiteľne, Rekonštrukcia
autobusových zastávok na Ladislave a v Červeňanoch – grant Poštovej banky, Projekt refundácie miezd
zamestnancov MŠ počas pandémie COVID-19).
Z toho – už schválené projekty boli v sume cca. 9000,00 eur a ďalšie projekty v sume cca. 100.000,00
eur sú v rôznom štádiu rozpracovania, resp. u niektorých sa čaká na ich schválenie.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/XI/2020).
K bodu 10.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
23/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
september 2020.
24/2020 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za september 2020.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/XI/2020).
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K bodu 11.: Žiadosti občanov
a/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Monika Karászová, Sirk č.120
Starosta predniesol žiadosť menovanej o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z dôvodu, že v súčasnosti menovaná býva v garáži u p. Františky Ikriovej, s druhom a 3 maloletými
deťmi, bez sociálneho zariadenia.
Starosta informoval, že menovaná je v obci prihlásená na TP od 7.9.2020 a nemá voči obci žiadne
podlžnosti a preto navrhol schváliť túto žiadosť a zaradiť menovanú do zoznamu uchádzačov na
obecný nájomný byt v budove „Slobodáreň“.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

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

b/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Zuzana Rusnáková, Sirk č.167
Starosta predniesol žiadosť menovanej o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z rodinných dôvodov – bunka, v ktorej bývajú je im už malá, a preto chcú ďalšiu bunku, ktorá je vedľa
ich súčasnej, nakoľko sa dozvedeli, že táto bude prázdna.
Starosta informoval, že bunka o ktorú majú záujem je obsadená, a súčasný nájomca sa nebude
sťahovať do žiadnej inej.
Z tohto dôvodu starosta navrhol hlasovať o zamietnutí tejto žiadosti.
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,
Petročko, Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/XI/2020). Žiadosť bola zamietnutá.
c) OFK Sirk – odmeňovanie futbalistov a trénera A mužstva na sezónu 2020/2021
Starosta predniesol žiadosť OFK Sirk, na základe zasadnutia výkonného výboru OFK Sirk o
odmeňovanie hráčov a trénera pri úspešných výsledkoch a účasti na tréningoch v sezóne 2020/2021
(t.j. jeseň 2020 a jar 2021), z dôvodu aby sa zvýšil záujem o členstvo vo futbalovom mužstve a aby
hráčov nezlákali iné mužstvá v okolí, ktoré majú takéto odmeny pre hráčov zavedené.
Návrh odmien (v čistom), pre hráčov a trénera A mužstva:
víťazstvo
vonku 15,00 eur (hráč na striedačke 12,00 eur) doma 10,00 eur na osobu
remíza
vonku 8,00 eur (hráč na striedačke 4,00 eur) doma 5,00 eur na osobu
tréning
2,00 eur na osobu a tréning
Prebehla diskusia, v ktorej sa viacerí poslanci zhodli, že nech sa vyplatia podľa návrhu odmeny len za
tohtoročné výsledky. A začiatkom roka, pri vyhodnotení celého roka, dohodnúť prísnejšie podmienky
hlavne pre hráčov ktorí nechodia na každý zápas aj keď môžu, a pod.
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Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu OFK Sirk na odmeny pre hráčov a trénera “A” mužstva
OFK Sirk, za výsledky v jesennej časti sezóny 2020/2021.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
(Cangár, Donová, Herich, Kacian, Petročko,
Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
(Ing. Beláň)
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/XI/2020).
d/ OZ Sirkovanci – návrh na vybudovanie oddychovej zóny pre turistov v Sirku
Starosta predniesol návrh OZ Sirkovanci na vybudovanie menšej oddychovej zóny pre návštevníkov
obce Sirk, pod Komunitným ovocným sadom v Sirku (prístrešok s kozubom, hojdačky a šmýkalka pre
deti). Táto zóna by bola zároveň začiatkom plánovaného Rozprávkového chodníka Pavla Dobšinského
a vyplnila by nevyužitý priestor v strede obce.
Prebehla diskusia, v ktorej sa prítomní zhodli, že lepšie miesto je pri „Magnézke“ kde už v minulosti
bolo sedenie s ohniskom. Tiež sa zhodli, že v blízkosti (pri multifunkčnom ihrisku) už sú hojdačky
a preliezky pre deti, takže ďalšie ihrisko nie je potrebné. Starosta doplnil, že ďalšie ihrisko, znamená
ďalšie náklady na údržbu a revízie takéhoto priestoru.
Starosta po diskusii navrhol vybudovať sedenie s ohniskom pri „Magnézke“
Hlasovanie:
ZA:
9 poslancov
(Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,
Petročko, Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/XI/2020).
K bodu 12.: Diskusia
a/ p. poslanec M. Ziman – informoval, že projekt „Ovocný sad“ je hotový, OZ Sirkovanci prispelo
sumou 301,76 eur a VÚC prispelo sumou 2.200,00 eur. Za 1 rok sa vyčistil a ohradil pozemok, zasadilo
sa 32ks ovocných stromčekov, odrobilo sa 662 brigádnických hodín.
b/ p. Remper – upozornil na diery na oplotení multifunkčného ihriska. A na rozbité sklo na spodnej
zastávke v Starom Sirku, či je to na kamerách. Starosta informoval, že páchateľa sa podarilo dohľadať
na základe kamerového záznamu, ide o dieťa, ktorého rodičia sú momentálne pracovne mimo obce –
je to v riešení.
c/ p. poslanec Kacian – informoval, o zničenej krajnici na ceste pri cintoríne v Červeňanoch, nechápe
ako niekto mohol povoliť kopať tak blízko komunikácie, čím sa narušilo podložie tejto cesty. Upozornil,
že ak sa odstráni dočasné značenie v tomto úseku, krajnica sa úplne odtrhne.
d/ p. poslanec Ing. Beláň – upozornil na kopu hliny a veľkú skalu priamo na križovatke pod obecným
úradom. Pridali sa ďalší poslanci, že je potrebné vyzvať spoločnosť ktorá realizovala rekonštrukciu
elektrického vedenia, nech si po sebe odpratáva neporiadok, hlavne po výkopových prácach.
e/ p. poslanec M. Ziman – informoval, že v nájomnom byte p. Lányiovej sa vraj nachádza jej otec, ktorý
tam nemá čo robiť – starosta odpovedal, že to dá preveriť. V minulosti sa to už stalo a pán bol
vykázaný z bunky.
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f/ p. poslanec Mgr. D. Ziman – sa opýtal, či plagáty o zákaze venčenia psov na Ladislave vylepila obec –
starosta odpovedal, že nie. Stále je v platnosti VZN o podmienkach držania psov na území obce Sirk
platné od 1.1.2017, ktoré majú občania (majitelia psov) dodržiavať.
K bodu 13.: Uznesenia
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch.
K bodu 14: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia: p. Martina Donová
p. Milan Herich

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020

UZNESENIE Č. 1/XI/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. Martinu Donovú a p. Milana Hericha.
Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

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

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

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/XI/2020
K bodu 4.: Zámena, odpredaj majetku obce
1. 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
Schvaľuje:

Odpredať túto nehnuteľnosť (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:

9 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
6 zo všetkých poslancov OZ
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

13

UZNESENIE Č. 4/XI/2020
K bodu 4.: Zámena, odpredaj majetku obce
2. 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
Schvaľuje:

Odpredať tieto nehnuteľnosti (stavba a pozemok) priamym predajom p.Pavlovi
Blahútovi, bytom Sirk 172, 049 64 Sirk, 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
cenu 1000,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 5/XI/2020
K bodu 4.: Zámena, odpredaj majetku obce
3. 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
Schvaľuje:

Zámenu týchto nehnuteľností (pozemkov) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
medzi Obcou Sirk, Sirk č.71 a spoločnosťou PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, BratislavaPetržalka, 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:

9 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
6 zo všetkých poslancov OZ
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 6/XI/2020
K bodu 4.: Zámena, odpredaj majetku obce
4. 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
Schvaľuje:

Odpredať túto nehnuteľnosť (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 228,00 eur s DPH (cena za pozemok + 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:

9 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
6 zo všetkých poslancov OZ
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 7/XI/2020
K bodu 5.: Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rozpočet na material na výmenu stešnej krytiny s fóliou a latovanie na bytových
domoch č. 306 a č. 309 v osade Šrobárka vo výške max. 17.000,00 eur s DPH. Krytina sa
zakúpi v cene 5,20 eur s DPH za m2 od firmy SD TRANS SK, s.r.o. Revúca.

Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 8/XI/2020
K bodu 6.: Kúrenie v budove Požiarnej zbrojnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Realizáciu (nákup a montáž) elektrického kúrenia (2ks klimatizačná jednotka GREE UCROWN GWH18UC) v budove Požiarnej zbrojnice v Sirku firmou ELEKTROSERVIS Ján
Slenec Revúca v cene 3.240,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 9/XI/2020
K bodu 7.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.4
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č.4:
- v časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad na
položke 717 002 zníženie o sumu 4.000,00 €
- v časti kapitálové výdavky rozpočtu – Rekreácia, kultúra a náboženstvo – Rekreačné
a športové služby na položke 717 002 navýšenie o sumu 4.000,00 €.

Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 10/XI/2020
K bodu 8.: 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 31.12.2020.

Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 11/XI/2020
K bodu 9.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 12/XI/2020
K bodu 9: 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 1.10.2020.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 13/XI/2020
K bodu 10.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 14/XI/2020
K bodu 11.: Žiadosti občanov
a/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Monika Karászová, Sirk č.120
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Moniky Karászovej, Sirk č.120 o poskytnutí bunky v budove „Slobodáreň“.
Menovaná bude zaradená do zoznamu uchádzačov na obecný nájomný byt v budove
„Slobodáreň“.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

0 poslancov
2 poslanci
(Kacian, M. Ziman)
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 15/XI/2020
K bodu 11.: Žiadosti občanov
b/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Zuzana Rusnáková, Sirk č.167
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Žiadosť p. Zuzany Rusnákovej, Sirk č.167 o poskytnutí bunky v budove „Slobodáreň“,
z dôvod, že bunka o ktorú majú záujem je obsadená, a súčasný nájomca sa nebude
sťahovať do žiadnej inej.

Hlasovanie o zamietnutí tejto žiadosti:
ZA:
9 poslancov
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 16/XI/2020
K bodu 11.: Žiadosti občanov
c/ OFK Sirk – odmeňovanie futbalistov a trénera A mužstva na sezónu 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Návrh OFK Sirk na odmeny pre hráčov a trénera “A” mužstva OFK Sirk. Tieto odmeny
budú čerpané na základe výsledkov a účasti hráčov na tréningoch v jesennej časti
sezóny 2020/2021 nasledovne (sumy súuvedené v „čistom”):
víťazstvo
remíza
tréning

Hlasovanie:

vonku 15,00 eur (hráč na striedačke 12,00 eur) na osobu a zápas
doma 10,00 eur na osobu a zápas
vonku 8,00 eur (hráč na striedačke 4,00 eur) na osobu a zápas
doma 5,00 eur na osobu a zápas
2,00 eur na osobu a tréning

ZA:

8 poslancov

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

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

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

UZNESENIE Č. 17/XI/2020
K bodu 11.: Žiadosti občanov
d/ OZ Sirkovanci – návrh na vybudovanie oddychovej zóny pre turistov v Sirku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Vybudovanie sedenia s ohniskom pri „Magnézke“.

Hlasovanie:

ZA:

9 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
5 zo všetkých poslancov

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

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

Overovatelia: p. Martina Donová
p. Milan Herich

............................
.............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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PRÍKAZ STAROSTU OBCE
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2020
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 31.12.2020
Pre vykonanie inventarizácie menujem inventarizačnú komisiu v zložení:
Inventarizačná komisia:
Predseda:
Milan HERICH
Členovia:
Martina DONOVÁ, Monika KACIANOVÁ, Juraj PETROČKO,
Blažena VÁLENTOVÁ, Marian ZIMAN
V zmysle Uznesenia č. 10/XI/2020 zo dňa 11.11.2020.
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 1.12.2020 do 31.12.2020
Rozsah inventarizácie:
Inventarizácia sa vykoná vo všetkých priestoroch, ktoré sú majetkom obce Sirk.
Všetok HIM, NHIM, 1x poklad. hotovosť k 31.12.2020 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, Martina DONOVÁ, Milan HERICH, Jaroslav KACIAN,
Blažena VÁLENTOVÁ, Mgr. Daniel ZIMAN, Marian ZIMAN
V Sirku dňa 11.11.2020

Daniel FAKLA
starosta obce

23

