Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 17.9.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Peter Nemetz, p. Karol Sendrei
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./
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
5./
Úprava rozpočtu
6./
Prenájom majetku obce
7./
Informácie starostu obce
8./
Informácie hlavného kontrolóra obce
9./
Žiadosti občanov
10./
Diskusia
11./
Uznesenia
12./
Záver

K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia
Otvorenie rokovania OZ previedol starosta obce p. Daniel Fakla, privítal všetkých prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 8 poslanci,
čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 1 poslanec OZ.
Chýbajúci poslanec p. Ján Kótai svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnil z dôvodu návštevy lekára.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Petra Nemetza a p. Karola Sendreia.
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/IX/2018).
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia.
Starosta obce dal hlasovať za program dnešného zasadnutia bez zmeny.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/IX/2018). Program zasadnutia bo schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Starosta informoval, že dňa 7.5.2018 OZ na svojom zasadnutí schválilo poradie ciest, ktoré sa budú v
roku 2018 v obci rekonštruovať – uznesenie č.11/V/2018:
1) miestna komunikácia Ladislava – spodná kolónia (ďalej len MK Ladislava I)
2) miestna komunikácia Ladislava – vrchná kolónia (ďalej len MK Ladislava II)
3) miestna komunikácia na „Šrobárku“ – horných cca. 300 metrov pred osadou, ktoré sú na
obecných pozemkoch (ďalej len MK Šrobárka)
Následne starosta informoval, že obyvatelia obce, pri miestnej komunikácii Ladislava - vrchná kolónia
(MK Ladislava II) sa na zasadnutí OZ konaného dňa 22.8.2018 vyjadrili proti asfaltovej komunikácii
v tejto časti obce. Následne sa uskutočnil prieskum verejnej mienky k tejto rekonštrukcii s dotknutými
obyvateľmi obce, ktorí potvrdil nesúhlasné stanovisko k rekonštrukcii a preto sa táto komunikácia
rekonštruovať nebude. Rekonštrukcia prebehne len na zvyšných dvoch úsekoch (MK Ladislava I a MK
Šrobárka).
Starosta následne informoval, že obec Sirk zverejnila v zmysle zákona č.345/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novú VÝZVU na
predloženie ponúk, predmet zákazky “Obnova miestnych komunikácií v obci Sirk”. Na túto výzvu sa
prihlásili 3 spoločnosti, ktoré predložili nasledovné cenové ponuky:
Ponuka č.1 - STRABAG s.r.o., Bratislava – celková cena 59.070,68 eur s DPH,
Ponuka č.2 - ENMAX, s.r.o., Nová Baňa – celková cena 37.378,33 eur s DPH,
Ponuka č.3 - Inžinierske stavby, a.s. Košice – celková cena 30.506,47 eur s DPH.
Dňa 7.9.2018 zasadla komisia na vyhodnotenie tejto výzvy, ktorá určila víťaza tejto súťaže – firmu
Inžinierske stavby, a.s. Košice s cenovou ponukou - 30.506,47 eur s DPH.
Starosta dal hlasovať za rekonštrukciu určených miestnych komunikácií firmou Inžinierske stavby, a.s.
Košice v cene 30.506,47 eur s DPH :
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
OZ schválilo rekonštrukciu určených miestnych komunikácií v celkovej cene 30.506,47 eur s DPH.
Stavebné práce bude realizovať firma Inžinierske stavby, a.s. Košice.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/IX/2018).
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K bodu 5.: Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1
Z dôvodu odpredaja prebytočného majetku obce - odpredaj pozemkov a budov Lesom SR š.p.,
Odštepný závod Revúca v sume 10.200,00 € s DPH, a z dôvodu zaúčtovania nevyčerpaných finančných
prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 20.000,00 € s DPH (dotácia 10.000,00 € s DPH na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a dotácia 10.000,00 € s DPH na obnovu Gotického kostola)
starosta predniesol návrh rozpočtového opatrenia č.1 nasledovne:
- v časti príjmové finančné operácie rozpočtu (453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov –
kód zdroja 131H) navýšenie o 20.000,00 €,
- v časti kapitálových príjmov rozpočtu (233 001 – kapitálové príjmy z predaja pozemkov)
navýšenie o 10.200,00 €,
- v časti kapitálových výdavkov rozpočtu (713 004 – nákup prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia) navýšenie o 6.200,00 €.
- v časti kapitálových výdavkov rozpočtu (717 002 - rekonštrukcia a modernizácia stavieb)
navýšenie o 4.000,00 €,
- v časti kapitálových výdavkov rozpočtu (717 002 - rekonštrukcia a modernizácia stavieb –
kód zdroja 131H) navýšenie o 20.000,00 €.
Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšia:

- finančné operácie na konečných 100.000,00 €,
- kapitálové príjmy na konečných 10.200,00 €,
- kapitálové výdavky na konečných 110.200,00 €.

V diskusii, podrobnosti k tomuto rozpočtovému opatreniu vysvetlil hlavný kontrolór obce Ing. Štefan
Urban.
Starosta dal hlasovať za rozpočtové opatrenie č.1:
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
Rozpočtové opatrenie č.1 bolo prijaté (uznesenie č. 4/IX/2018).
K bodu 6.: Prenájom majetku obce
Starosta informoval, že na základe uznesenia č. 25/VIII/2018 bolo dňa 23.8.2018 zverejnené
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a,
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - Občianskemu združeniu
Skryté Poklady Slovenska, Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké Zálužie na obdobie 1 roku s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy dodatkom za cenu 1,00 eur ročne.
Ide o nehnuteľný majetok obce a to nebytové priestory o výmere 30 m2 – priestor bývalej pošty v
budove bývalej prevádzkovej budovy a kina Stachanov v Železníku, súpisné číslo 316 – nachádzajúcej
sa na parcele registra C č.1424/5, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 467 m2, k.ú.
Sirk, zapísané na LV č.601 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor. Priestory budú využívané
ako zázemie pre činnosť tohto združenia v Železníku a okolí a pri propagácii regiónu.
Starosta následne oznámil, že počas zverejnenia oznámenia o zámere prenájmu majetku obce z
dôvodu hodného osobitného zreteľa neboli doručené žiadne námietky a pripomienky k tomuto
zámeru.
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Starosta dal hlasovať o prenájme vyššie uvedeného majetku obce Občianskemu združeniu Skryté
Poklady Slovenska, na na obdobie 1 roku s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy dodatkom za cenu
1,00 eur ročne:
Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov (Cangár, Kacian, Kótai, Nemetz, Ziman, Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Dani, Sendrei)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/IX/2018).
K bodu 7.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Starosta informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú splnené
okrem:
Uznesenie č. 9/XI/2017 – Zriadenie obecného zberného dvoru – nesplnené – čaká sa na vyhodnotenie
projektu.
Uznesenie č. 3/III/2018 - Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
zameraného na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej
rozvinutých okresoch - starosta informoval, že bol vypracovaný a zaslaný projekt na túto výzvu a čaká
sa na jeho vyhodnotenie.
Uznesenie č. 4/III/2018 - Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
zameraného na Podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských
zbrojníc - starosta informoval, že bol vypracovaný a zaslaný projekt na túto výzvu a čaká sa na jeho
vyhodnotenie.
Uznesenie č. 12/V/2018 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ – starosta informoval, že projekt bol
ZAMIETNUTÝ.
Uznesenie č. 9/VI/2018 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ – starosta informoval, že projekt bol zaslaný a čaká
sa na jeho vyhodnotenie.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/IX/2018).
b/ Smernica motorových vozidiel – zmena
Starosta navrhol nasledovné zmeny v Smernici na používanie motorových vozidiel
1) za vodiča vozidla PV3S – namiesto p. Dušan Pamulu - p. Mariana Zimana,
2) za vodiča vozidla Citroen C4 Grand picasso – doplniť ako vodiča p. Daniela Zimana, a p.
Mariana Zimana.
V diskusii sa p. poslanec Dani vyjadril, že nech sa urobí výberové konanie na vodiča PV3S a vodiča
traktora. Poslanci sa zhodli, že je potrebné mať minimálne dve osoby ako vodičov k týmto vozidlám.
Starosta oznámil, že v najbližšom období vyhlási výberové konanie.
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Starosta dal hlasovať o tomto návrhu na zmeny v Smernici na používanie motorových vozidiel:
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/IX/2018).
c/ Rekonštrukcia strechy na Kultúrnom dome a Školskej jedálni
Starosta informoval, že po poslednom zasadnutí OZ, kde p. poslanec Ziman upozornil na zatekajúcu
strechu, vykonal prieskum trhu s oslovením firiem k predloženiu cenových ponúk. Pôjde o výmenu
krytiny, časti rýn, okapov a výmeny časti drevenej konštrukcie strechy Školskej jedálne a Kultúrneho
domu (bez vestibulu).
Cenové ponuky na realizáciu tohto diela zaslali tieto stavebné firmy (zoradené od najlacnejšej):
1) MMBstav s.r.o. Vernár – materiál a práce –
12.830,00 eur s DPH
(KD – 7.830,00 eur, ŠJ – 5.000,00 eur),
2) BaM Stolárstvo - Ján Berzéty, Muráň - materiál a práce –
13.611,84 eur s DPH
(KD – 8.175,24 eur, ŠJ – 5.436,60 eur),
3) ADLUNI COMPANY LTD prev. Revúca – materiál a práce –
23.443,40 eur s DPH
(KD – 14.445,50 eur, ŠJ – 8.997,90 eur).
V diskusii sa starosta a hlavný kontrolór obce vyjadrili, že financie v rozpočte dovoľujú vykonať opravu
oboch častí v tomto roku, aj z dôvodu že pri miestnych komunikáciách sa bude rekonštruovať o jeden
úsek menej. Z diskusie poslancov OZ vzišiel názor, že ak sú financie, treba zrealizovať rekonštrukciu
striech na oboch budovách ešte v tomto roku.
Starosta dal hlasovať za cenovo najvýhodnejšiu ponuku od firmy MMBstav s.r.o. Vernár na
rekonštrukciu strechy na budovách – Kultúrny dom (bez vestibulu) a Školská jedáleň v cene 12.830,00
eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
7 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Sendrei, Ziman, Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Nemetz)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
Vzhľadom na fakt, že ponuka od firmy MMBstav s.r.o. Vernár získala v hlasovaní potrebné kvórum
hlasov o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
OZ schválilo rekonštrukciu strechy na budovách - Kultúrny dom (bez vestibulu) a Školská jedáleň
v celkovej cene 12.830,00 eur s DPH. Stavebné práce bude realizovať firma MMBstav s.r.o. Vernár.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/IX/2018).
d/ Miestna občianska poriadková služba – zapojenie sa do výzvy
Starosta informoval OZ o možnosti zapojení sa do výzvy Ministerstva vnútra SR (kód výzvy: OPLZ-PO52018-1) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Zvýšenie
zamestnanosti a zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ .
Ďalej starosta informoval, že, podľa počtov MRK v obci Sirk by sa mohli tohto projektu zúčastniť až 4
vybrané osoby na dobu 12 až 24 mesiacov.
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Výška maximálneho spolufinancovania projektu zo strany obce ako žiadateľa je 5% z celkových
oprávnených výdavkov.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci OZ zhodli, že treba využiť túto možnosť pre 4 osoby a na dobu 24
mesiacov.
Následne starosta dal hlasovať o zapojení sa do tejto výzvy s 5% spoluúčasťou obce, na dobu 24
mesiacov pre 4 osoby.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/IX/2018).
K bodu 8.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
22/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
august 2018,
23/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za august 2018.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/IX/2018).
K bodu 9.: Žiadosti občanov
Starosta informoval – že neboli doručené žiadne žiadosti.
K bodu 10.: Diskusia
a) p. poslanec Dani – navrhol vykonávať náhodné kontroly na náradie určené pre MOS a AČ, lebo si
myslí, že veľa vecí chýba. Starosta odpovedal, že ak niečo bude chýbať, tak osoby ktoré to majú na
podpis budú zodpovedný za takúto škodu.
b) p. poslankyňa Válentová – navrhla premiestniť kôš, ktorý je vyvrátený pri „vagóne“ na rohu parku
na nejaké iné miesto, lebo to nevyzerá dobre.
c) p. Dana Zimanová –
- pripomenula aby sa nezabudlo na opravu vody v časti spodná kolónia Ladislava, pred tým ako sa bude
rekonštruovať miestna komunikácia,
- požiadala starostu, či by nemohla obec zabezpečiť niekoľko osôb na výpomoc pri presunoch detí zo
školy do školskej jedálne, nakoľko sa jedná o úsek s vysokým pohybom vozidiel. Niektoré dni ide aj
o presun viac ako 150 detí.
- ďalej p. Zimanová navrhla v ŠJ, ktorá od 1.9.2018 patrí pod obec rozdeliť terajšie 3 dlhé stoly na
viacej menších, označiť ich, aby sa hlavne menšie deti dokázali v ŠJ lepšie orientovať Tiež navrhla zvýšiť
kapacitu pridaním ďalších stolov a stoličiek
d) p. Alžbeta Lányiová – sa opýtala, či nie je voľná bunka na „Slobodárni“ z dôvodu, že sa jej rodina so
4 deťmi momentálne nachádza v zlej sociálnej situácii – nakoľko museli uvoľniť priestory kde doteraz
bývali a sú momentálne na ulici.
Prebehla diskusia.
Starosta sa vyjadril, že osloví predsedu urbárskeho spolku p. Pribulu, nakoľko užívajú ako kanceláriu
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poslednú bunku v budove „Slobodáreň“, či ju neuvoľní. Upozornil tiež na problém, že p. Lániová je ako
čakateľka až druhá v poradí a preto navrhol, aby poslanci OZ hlasovali, či uprednostia túto rodinu
z dôvodu zlej sociálnej situácie, ak by došlo k uvoľneniu bunky (bytu).
Starosta dal hlasovať o prednostnom pridelení obecného nájomného bytu pre p. Lányovú z dôvodu zlej
sociálnej situácie, v prípade ak sa uvoľní nájomný byt (bunka) v budove „Slobodáreň:
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/IX/2018).
e) p. Remper – navrhol osadiť kamery k spodnej zástavke a do uličky kde býva, nakoľko sa tam
opakovane robí neporiadok. Starosta odpovedal, že preverí možnosti umiestnenia kamier do týchto
lokalít a koľko by to obec stálo.

K bodu 11.: Uznesenie obecného zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.
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. Peter Nemetz

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

p. Karol Sendrei

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 17.9.2018

UZNESENIE Č. 1/IX/2018
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. Petra Nemetza, p. Karola Sendreia.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 2/IX/2018
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/IX/2018
K bodu 4.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rekonštrukciu určených miestnych komunikácií (miestna komunikácia Ladislava –
spodná kolónia a miestna komunikácia k osade Šrobárka – vrchná časť) v celkovej cene
30.506,47 eur s DPH. Stavebné práce bude realizovať firma Inžinierske stavby, a.s.
Košice.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 4/IX/2018
K bodu 5.: Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č.1:
navýšenie príjmových finančných operácií položka 453 (kód zdr. 131H) o 20.000,00 €,
navýšenie kapitálových príjmov na položke 233 001 o 10.200,00 €,
navýšenie kapitálových výdavkov na položke 713 004 o 6.200,00 €,
navýšenie kapitálových výdavkov na položke 717 002 o 4.000,00 €,
navýšenie kapitálových výdavkov na položke 717 002 (kód zdr. 131H) o 20.000,00 €.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 5/IX/2018
K bodu 6.: Prenájom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - Občianskemu
združeniu Skryté Poklady Slovenska, Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké Zálužie na
obdobie 1 roku s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy dodatkom za cenu 1,00 eur
ročne.
Ide o nehnuteľný majetok obce a to nebytové priestory o výmere 30 m2 – priestor
bývalej pošty v budove bývalej prevádzkovej budovy a kina Stachanov v Železníku,
súpisné číslo 316 – nachádzajúcej sa na parcele registra C č.1424/5, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 467 m2, k.ú. Sirk, zapísané na LV č.601
Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor. Priestory budú využívané ako zázemie
pre činnosť tohto združenia v Železníku a okolí a pri propagácii regiónu.

Hlasovanie:

ZA:
6 poslancov (Cangár, Kacian, Kótai, Nemetz, Ziman, Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
2 poslanci
(Dani, Sendrei)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 6 zo všetkých poslancov
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 6/IX/2018
K bodu č.5 Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 7/IX/2018
K bodu č.5 Informácie starostu obce
b/ Smernica motorových vozidiel – zmena
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nasledovné zmeny v Smernici na používanie motorových vozidiel:
1) za vodiča vozidla PV3S – namiesto p. Dušan Pamulu - doplniť p. Mariana Zimana,
2) za vodiča vozidla Citroen C4 Grand picasso – doplniť p. Daniela Zimana, a p. Mariana
Zimana

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 8/IX/2018
K bodu č.5 Informácie starostu obce
c/ Rekonštrukcia strechy na Kultúrnom dome a Školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rekonštrukciu strechy na budovách - Kultúrny dom (bez vestibulu) a Školská jedáleň
v celkovej cene 12.830,00 eur s DPH. Stavebné práce bude realizovať firma MMBstav
s.r.o. Vernár.

Hlasovanie:

ZA:
7 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Sendrei, Ziman, Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec (Nemetz)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 9/IX/2018
K bodu č.5 Informácie starostu obce
d/ Miestna občianska poriadková služba – zapojenie sa do výzvy
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zapojenie obce Sirk do výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra SR,
kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, so zameraním na „Zvýšenie zamestnanosti
a zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“, s výškou spolufinancovania zo
strany obce 5% z celkových oprávnených výdavkov, pre 4 osoby po dobu 24 mesiacov.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných

B/ Konštatuje: Ciele projektu (kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1) sú v súlade s platným programom rozvoja
obce Sirk.

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

UZNESENIE Č. 10/IX/2018
K bodu č.6.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za
predchádzajúce obdobie.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 11/IX/2018
K bodu 10.: Diskusia
d) p. Alžbeta Lányiová
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Prednostné pridelenie obecného nájomného bytu pre p. Lányovú, z dôvodu zlej
sociálnej situácie, v prípade, ak sa uvoľní nájomný byt (bunka) v budove „Slobodáreň.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov (Cangár, Dani, Kacian, Kótai, Nemetz, Sendrei, Ziman,
Válentová)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 1 poslanec (J. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

K bodu 10.: Diskusia
Písmená: a,b,c,e
Neboli prijaté žiadne uznesenia.
Overovatelia: p. Peter Nemetz

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

p. Karol Sendrei

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

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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