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Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 28.11.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:  p. Juraj Petročko, p. Marian Ziman  
Zapisovateľ:  p. Daniel Fakla 
 
P r o g r a m:  
1./  Úvodné náležitosti:  

a./  Otvorenie zasadnutia  
b./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
c./  Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d./  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

e./  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  
f./  Vystúpenie novozvoleného starostu obce  

2./  Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva  
3./  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva – určenie zástupcu  
4./  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
5./  Určenie platu starostu obce  
6./ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 
7./ Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce 
8./ Diskusia 
9./  Záver  
 
 
K bodu 1.:  
 a/ Otvorenie zasadnutia  
V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvolal starosta obce p. Daniel 
Fakla ustanovujúce zasadnutie OZ, Starosta obce otvoril rokovanie zastupiteľstva a privítal 
p.Grendelovú, ako predsedkyňu miestnej volebnej komisie. Ďalej privítal hlavného kontrolóra obce, 
novozvolených poslancov OZ ako aj prítomných hostí.  
 
Ďalej navrhol aby určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice prebehlo až po zložení sľubu 
novozvolených poslancov. Starosta obce dal slovo p. Grendelovej aby oboznámila prítomných 
s výsledkami komunálnych volieb v našej obci. 
 

c/ Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

Pani Grendelová, ako predsedkyňa miestnej volebnej komisie predniesla správu MVK o 
výsledkoch volieb do samosprávneho orgánu, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. P. Grendelová prečítala 
zápisnicu a oboznámila prítomných s výsledkami volieb na starostu obce ako aj poslancov OZ. Ďalej 
prečítala poradie náhradníkov za poslancov do OZ. Kópia správy MVK o výsledkoch volieb tvorí prílohu 
tejto zápisnice.  
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 d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
 Po prečítaní výsledkov volieb poprosila predsedkyňa MVK novozvoleného starostu obce 
p.Daniela Faklu aby zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Novozvolený starosta obce p. Daniel 
Fakla prečítal sľub a podpísal ho. Následne mu predsedkyňa MVK odovzdala osvedčenie o zvolení za 
starostu obce a insígnie obce. 
 
 e/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 Novozvolený starosta obce p. Daniel Fakla informoval zvolených poslancov o zložení sľubu 
poslanca OZ. Prečítal sľub poslanca OZ a poslanci v abecednom poradí slovom „SĽUBUJEM“ a 
podpisom zložili zákonom predpísaný sľub. Starosta obce im zablahoželal a poprial veľa úspechov v 
práci poslancov OZ a odovzdal novozvoleným poslancom osvedčenia. 
 
 f/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
Novozvolený starosta obce predniesol príhovor k poslancom OZ a k prítomným hosťom. 
Konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní všetci 9 poslanci a všetci zložili zákonom predpísaný sľub, 
čiže OZ je uznášania schopné. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie (uznesenie č. 1/XI/2018). 
 
 b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Juraja Petročku a  p. Mariana Zimana. 
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. 2/XI/2018). 
 
K bodu 2.: Schválenie programu ustanovujúceho 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:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/XI/2018). Program zasadnutia bo schválený bez zmeny. 
 
K bodu 3.: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva – určenie zástupcu. 
Starosta obce navrhol p. Ing. Martina Beláňa k povereniu zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 
zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v prípade dlhodobej neprítomnosti starostu obce. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, Skříčková, 

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. 4/XI/2018).  
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K bodu 4.: Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
Starosta obce navrhol aby pri obci pracovalo 8. komisií. Po rozprave a nominácii predsedov a členov 
komisií, starosta navrhol toto zloženie komisií: 
 1/ Sociálna komisia:    predseda: p. Válentová 

člen:  p. Kacian 
     p. Mgr. D. Ziman 

 2/ KOVP a priestupkov:    predseda: p. Cangár 
        člen:  p. Herich 
          p. M. Ziman 
 3/ Komisia mládeže, kultúry a športu:  predseda: p. Mgr. D. Ziman 
        člen:  p. Ing. Beláň 
          p. Petročko 
 4/ Hospodárska komisia, LVH, stav. poriadku: predseda: p. M. Ziman 
        člen:  p. Ing. Beláň 
          p. Petročko 
 5/ Komisia na riešenie rómskej problematiky: predseda: p. Skříčková 
        člen:  p. Herich 
          p. Kacian 
 6/ Komisia kontrolná a na ochranu verejného  predseda: p. Ing. Beláň 

záujmu:     člen:  p. Petročko 
          p. M. Ziman 

7/ Inventarizačná komisia:    predseda: p. Herich  
        člen:  p. Kacianová 
          p. Petročko 
          p. Skříčková 
          p. Válentová 
          p. M. Ziman 
 8/ Vyraďovacia a likvidačná komisia:  predseda: p. Petročko 
        člen:  p. Ing. Beláň 
          p. Cangár 
          p. Herich 
          p. Kacian 
          p. Skříčková 
          p. Válentová 
          p. Mgr. D. Ziman 
          p. M. Ziman 
Starosta dal hlasovať o navrhovanom počte a zložení komisií: 
Hlasovanie: ZA:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/XI/2018).  
 



 4 

K bodu 5.: Určenie platu starostu obce 
Novozvolený starosta obce navrhol plat starostu obce podľa §4 ods.1 a 2 zákona č.253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov ako základný plat s navýšením platu 0%. 
 
Hlasovanie: ZA:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 

 
Týmto sa určuje plat starostu obce nasledovne: 

1. podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve x tabuľkový násobok 1,98 % + 0 % navýšenie 
s účinnosťou od 28.11.2018. 

  2.   podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve x tabuľkový násobok 2,20 % + 0 % navýšenie 
s účinnosťou od 1.12.2018. 

 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XI/2018). 
 
K bodu 6.: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 
Starosta informoval že dnešným dňom mu zaniká jeden mandát a zároveň vzniká nový. Nevyčerpanú 
dovolenku z roku 2018 si nesmie preniesť do ďalšieho kalendárneho roku ani vyčerpať do konca roku 
2018. Preplatenie dovolenky starostu musí schváliť OZ. Ide o 12 dní a sumu 1043,87 eur. Starosta dal 
následne hlasovať o preplatení tejto dovolenky. 
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Skříčková, 

Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman) 
PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 1    poslanec  (Petročko) 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XI/2018).  
 
K bodu 7.: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce 
V zmysle zákona o účtovníctve ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov vydal starosta obce Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk k  
31.12.2018.   
Obdobie vykonania inventarizácie starosta obce stanovil:  od 1.12.2018 do 31.12.2018. 
Hlasovanie: ZA:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/XI/2018).  
Príkaz na vykonanie inventarizácie tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 8.: Diskusia 
V diskusii sa starosta obce, poslanci a prítomní obyvatelia obce vyjadrili k smerovaniu obce v ďalšom 
období. Predniesli sa prvé postrehy na zlepšenie celkového života v obci, ktoré by sa mohli realizovať v 
ďalšom období. Hlavný kontrolór oboznámil prítomných s pripravovaným návrhom rozpočtu na 
nasledujúce roky, s navrhovanými hlavnými investičnými zámermi obce v roku 2019. Zároveň vyzval 
prítomných poslancov aby do termínu schvaľovania rozpočtu zaslali (predniesli) svoje pripomienky. 
 
 
K bodu 9.: Záver 
OZ prebralo všetky body dnešného ustanovujúceho zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie ustanovujúceho OZ. 

 
Overovatelia:    p. Juraj Petročko ............................ 
                            

p. Marian Ziman ............................ 
                 

              
                 Za obecné zastupiteľstvo  

                  Daniel Fakla 
                    starosta obce  
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U Z N E S E N I E 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 28.11.2018 

 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení: 
 
UZNESENIE Č. 1/XI/2018 
K bodu č.1 Úvodné náležitosti 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Berie na vedomie 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 
B/ Konštatuje, že 

1. Novozvolený starosta obce p. Daniel Fakla zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.  
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: 

 1. Ing. Martin BELÁŇ 
 2. Ivan CANGÁR 
 3. Milan HERICH 
 4. Jaroslav KACIAN 
 5. Juraj PETROČKO 
 6. Martina SKŘÍČKOVÁ 
 7. Blažena VÁLENTOVÁ 
 8. Mgr. Daniel ZIMAN 
 9. Marian ZIMAN 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 2/XI/2018 
K bodu č.1 Úvodné náležitosti 
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu. 
B/ Schvaľuje:  Overovateľov zápisnice:  p. Juraja Petročka, p. Mariana Zimana. 
 
Hlasovanie: ZA:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/XI/2018 
K bodu 2.: Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien.  
 
Hlasovanie: ZA:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 4/XI/2018 
K bodu 3.: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
      zasadnutia obecného zastupiteľstva – určenie zástupcu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  p. Ing. Martina Beláňa za zástupcu starostu podľa bodu 3.  
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, Skříčková, 

Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman) 
PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 1    poslanec  (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/XI/2018 
K bodu 4.: Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zriadenie a zloženie nasledovných komisií obecného zastupiteľstva: 

1/ Sociálna komisia:    predseda: p. Válentová 
člen:  p. Kacian 

     p. Mgr. D. Ziman 
 2/ KOVP a priestupkov:    predseda: p. Cangár 
        člen:  p. Herich 
          p. M. Ziman 
 3/ Komisia mládeže, kultúry a športu:  predseda: p. Mgr. D. Ziman 
        člen:  p. Ing. Beláň 
          p. Petročko 
 4/ Hospodárska komisia, LVH, stav. poriadku: predseda: p. M. Ziman 
        člen:  p. Ing. Beláň 
          p. Petročko 
 5/ Komisia na riešenie rómskej problematiky: predseda: p. Skříčková 
        člen:  p. Herich 
          p. Kacian 
 6/ Komisia kontrolná a na ochranu verejného  predseda: p. Ing. Beláň 

záujmu:     člen:  p. Petročko 
          p. M. Ziman 

7/ Inventarizačná komisia:    predseda: p. Herich  
        člen:  p. M. Kacianová 
          p. Petročko 
          p. Skříčková 
          p. Válentová 
          p. M. Ziman 
 8/ Vyraďovacia a likvidačná komisia:  predseda: p. Petročko 
        člen:  p. Ing. Beláň 
          p. Cangár 
          p. Herich 
          p. Kacian 
          p. Skříčková 
          p. Válentová 
          p. Mgr. D. Ziman 
          p. M. Ziman 
 
Hlasovanie: ZA:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 6/XI/2018 
K bodu 5.: Určenie platu starostu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  1/ Plat starostu obce ako základný plat podľa priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve x tabuľkový násobok 1,98 % + 0 % navýšenie s účinnosťou od 28.11.2018.
  

  
 2/ Plat starostu obce ako základný plat podľa priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve x tabuľkový násobok 2,20 % + 0 % navýšenie s účinnosťou od 1.12.2018.  
 
Hlasovanie: ZA:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 7/XI/2018 
K bodu 6.: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Starostovi obce preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 v počte 12 dní, 

v celkovej sume 1043,87 eur.   
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Skříčková, 

Válentová, Mgr. D. Ziman, M. Ziman) 
PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 1    poslanec  (Petročko) 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 8/XI/2018 
K bodu 7.: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk 

k 31.12.2018.  
 
Hlasovanie: ZA:    9    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  0    poslancov 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
 
K bodu 8.:  Diskusia 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
 
 
Overovatelia:    p. Juraj Petročko ............................ 
                            

p. Marian Ziman ............................ 
 

                     
                    Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                  starosta obce  
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Miestna volebná komisia v SIRKU 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

poslancov obecného  zastupiteľstva 
a volieb starostu obce 

Miestna volebná komisia v Sirku, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva  a  volieb 

starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018. 

A. Do obecného zastupiteľstva  v Sirku boli zvolení: 

Meno, priezvisko, politická strana     počet platných hlasov 
1. Ivan Cangár, Smer – sociálna demokracia    244 
2. Blažena Válentová, Slovenská národná strana    232 
3. Mgr. Daniel Ziman, Slovenská národná strana    215 
4. Ing. Martin Beláň, Slovenská národná strana    195 
5. Marian Ziman , Strana moderného Slovenska    190 
6. Martina Skříčková, Smer – sociálna demokracia    188 
7. Jaroslav Kacian, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko  172 
8. Juraj Petročko, Strana moderného Slovenska      164 
9. Milan Herich , Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko  159 
 
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení: 
 
Meno, priezvisko, politická strana     počet platných hlasov 
1. Mgr. Katarína Faklová , Strana moderného Slovenska   155 
2. Peter Nemetz, Strana moderného Slovenska    155 
3. Ivan Luká č, Slovenská národná strana     137 
4. Marian Kore ň, nezávislý kandidát     136 
5. Peter Farkaš, nezávislý kandidát      107 
6. Jan Košař, nezávislý kandidát      90 
7. Jaroslav Martinko , Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko  89 
8. Miroslav Ivan čík, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko  84 
9. Ladislav Ikri , nezávislý kandidát      78 
10. Erik Sendrei (36r.), nezávislý kandidát     71 
11. Štefan Dani, Smer – sociálna demokracia    66 
12. Dáša Sendreyová, nezávislý kandidát     58 
13. Erik Sendrei (22r.), nezávislý kandidát     48 
14. Ján Kótai, nezávislý kandidát      46 
15. Štefan Horváth, nezávislý kandidát     44 
16. Ivan Kótai , nezávislý kandidát      39 
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B. Za starostu obce Sirk bol zvolený: 

 
Meno, priezvisko, politická strana     počet platných hlasov 
 
Daniel Fakla, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia 359 

 

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce: 
 
Meno, priezvisko, politická strana     počet platných hlasov 
1. Peter Nemetz, Strana moderného Slovenska    113 
2. Štefan Mičko, nezávislý kandidát      82 

  

 

V Sirku 

Dátum: 12. 11. 2018 

             Mgr. Petra  Grendelová 

predseda volebnej komisie 
podpis 
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P R Í K A Z    S T A R O S T U    O B C E 
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018 

 
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 31.12.2018 
 
Pre vykonanie inventarizácie menujem inventarizačnú komisiu v zložení: 
 
Inventarizačná komisia: 
Predseda:  Milan HERICH 
Členovia:  Monika KACIANOVÁ, Juraj PETROČKO, Martina SKŘÍČKOVÁ,     
 Blažena VÁLENTOVÁ, Marian ZIMAN 
        
V zmysle Uznesenia č. 8/XI/2018 zo dňa 28.11.2018. 
 
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 1.12.2018 do 31.12.2018 
 
Rozsah inventarizácie: 
Inventarizácia sa vykoná vo všetkých priestoroch, ktoré sú majetkom obce Sirk. 
Všetok HIM, NHIM, 1x poklad. hotovosť k 31.12.2018 a ostatný majetok v správe obce 
· Aktíva – (hmotný a nehmotný dlhodobý majetok, drobný hmotný a nehmotný majetok, zásoby, 
pohľadávky, pokladňa, ceniny, zostatky na účtoch, majetok na podsúvahových účtoch. 
· Pasíva – záväzky, rozdiel majetku a záväzkov. 
 
Vyraďovacia a likvidačná komisia:  
Predseda: Juraj PETROČKO   
Členovia: Ing. Martin BELÁŇ, Ivan CANGÁR, Milan HERICH, Jaroslav KACIAN,  

     Martina SKŘÍČKOVÁ, Blažena VÁLENTOVÁ, Mgr. Daniel ZIMAN, Marian ZIMAN 
 
V Sirku dňa 28.11.2018                                  Daniel FAKLA 

                             starosta obce  


