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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 19.12.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Jaroslav Kacian, p. Mgr. Daniel Ziman 
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./  Úprava rozpočtu 
5./ Schvaľovanie rozpočtu 2019-2021 
6./ Schvaľovanie Štatútu a Knižného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Sirku 
7./  Schvaľovanie sobášiaceho rečníka 
8./ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 
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 8 poslanci, 
čiže OZ je uznášaniaschopné.  
 
Neprítomní:   1 poslanec OZ. 
Chýbajúci poslanec p. Herich svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnil z dôvodu choroby. 
 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Mgr. Daniela Zimana a p. Jaroslava Kaciana. 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/XII/2018). 
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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 – Schvaľovanie VZN č.1/2019 o 
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Sirk  ako bod č.4. Ostatné body programu by sa posunuli o jedno poradie nadol.  
Starosta dal hlasovať o novom programe zastupiteľstva.  
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/XII/2018). Program zasadnutia bo schválený so zmenou. 
   
Schválený program:  
1./  Otvorenie zasadnutia  
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./ Schvaľovanie VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Sirk 
5./  Úprava rozpočtu 
6./ Schvaľovanie rozpočtu 2019-2021 
7./ Schvaľovanie Štatútu a Knižného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Sirku 
8./  Schvaľovanie sobášiaceho rečníka 
9./ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 
10./  Informácie starostu obce 
11./  Informácie hlavného kontrolóra obce 
12./ Žiadosti občanov 
13./ Diskusia 
14./   Uznesenia  
15./  Záver  
 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk 
Starosta obce predniesol návrh VZN  č.1/2019. Starosta obce následne informoval, že v predpísanej 
lehote neboli doručené žiadne pripomienky. 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN  č.1/2019 - VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

VZN č.1/2019 bolo schválené (uznesenie č. 3/XII/2018). 
 
K bodu 5.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2 
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban. Úprava rozpočtu bola prevedená v 
príjmovej časti, ako i výdavkovej časti. Úprava bola prevedená tak, aby bol rozpočet vyrovnaný.  
Išlo o úpravu rozpočtu na skutočnosť za rok 2018. Nakoľko obec dostala viac podielových daní, ako 
bolo predpokladané, z toho dôvodu bol príjem rozpustený do výdavkov. Ďalšie zmeny rozpočtu si 
vyžiadalo zapojenie obce do viacerých projektov,  spustenie školskej jedálne, činnosť DHZ...  
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Prebehla krátka diskusia, v ktorej na jednotlivé otázky poslancov k úprave rozpočtu odpovedal starosta 
obce a hlavný kontrolór obce. 
Starosta dal hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2018 – rozpočtové opatrenie č.2. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/XII/2018). Rozpočtové opatrenie č.2 bolo schválené, a tvorí 
prílohu č.2 tejto zápisnice. 
 
K bodu 6.:  Schvaľovanie rozpočtu 2019-2021 
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 bol zverejnený na internetovej stránke obce, ako i na obecnej 
tabuli. Starosta informoval, že obec neobdržala žiadne pripomienky.  
Oproti zverejnenému návrhu došlo k zmene v návrhu rozpočtu na rok 2019 z dôvodu, že plánovaná 
rekonštrukcia miestnych komunikácií sa nezrealizovala v tomto roku, ale bude zrealizovaná na jar 
2019. Z tohto dôvodu sa navýšili prostriedky na strane príjmov (príjmové finančné operácie) a na 
strane výdavkov (kapitálové výdavky) o sumu 30000,00 eur s DPH, ide o sumu plánovanú na tieto 
rekonštrukcie (nevyčerpaná dotácia z Okresného úradu Revúca v sume 10000,00 eur s DPH 
a prostriedky obce v sume 20000,00 eur s DPH).  
 
Stanovisko k zostaveniu rozpočtu obce predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban, a tvorí prílohu 
č.1 tejto zápisnice. 
 
Starosta informoval o hlavných zámeroch a cieľoch obce Sirk, ktoré sa odrazili aj v navrhovanom 
rozpočte na rok 2019.  
Prebehla krátka diskusia. Na otázky poslancov k rozpočtu, k niektorým jeho položkám odpovedal 
starosta obce a hlavný kontrolór obce.  
 
Starosta dal hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2019   
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Návrh rozpočtu na rok 2020-2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k zostaveniu rozpočtu OZ 
vzalo na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/XII/2018). 
 
K bodu 7.: Schvaľovanie Štatútu a Knižného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Sirku 
Starosta informoval že pred otvorením obecnej knižnice je potrebné schváliť Štatút obecnej knižnice 
a Knižný a výpožičný poriadok obecnej knižnice.  Po oboznámení poslancov s týmito dokumentmi dal 
starosta hlasovať o ich schválení. 
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XII/2018). 
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K bodu 8.: Schvaľovanie sobášiaceho rečníka 
Starosta, v zmysle zákona č.36/2005 o rodine navrhol na nasledujúce 4 ročné obdobie týchto 
sobášiacich rečníkov: 

1. p. Daniel Fakla – starosta obce – vyplýva to z funkcie starostu obce 
2. p. Martina Skříčková – poslankyňa OZ 
3. p. Blažena Válentová – poslankyňa OZ 

Starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XII/2018). 
 
K bodu 9.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý  predniesol 
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019. Hlavný kontrolór obce 
informoval, že neobdržal žiadne pripomienky k tomuto plánu.  
 
Starosta dal hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2019 .  
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/XII/2018). 
 
K bodu 10.:  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 – starosta informoval, že 
areál zberného dvoru sa pripraví a otvorí v roku 2019 bez ohľadu na skutočnosť či bude schválený 
projekt na jeho vybavenie. 
 
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 projekt bol schválený a rekonštrukcia prebehne v roku 2019. 
  
Uznesenie č. 9/VI/2018 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ – starosta informoval, že projekt bol schválený a 
rekonštrukcia prebehne v roku 2019. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/XII/2018). 
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b/ Zmena delegátov do Rady školy pri ZŠ v Sirku 
Starosta informoval o žiadosti predsedu Rady školy pri ZŠ v Sirku na zmenu 2 členov Rady školy, 
ktorých delegovala obec. Ide o p. S.Kótaia a p. K.Sendreia z dôvodu ich opakovanej neospravedlnenej 
neúčasti na schôdzach Rady školy.  
Starosta navrhol nasledovných nových delegátov :  p. Mgr. Daniel Ziman 
       p. Milan Herich 
3 delegát za obec p. Peter Nemetz ostáva naďalej členom Rady školy pri ZŠ v Sirku. 
 
Hlasovanie: ZA:    7    poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, Skříčková, 

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

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/XII/2018). 
 

c/ Menovanie riaditeľky Materskej školy 
Starosta informoval o výberovom konaní na pozíciu riaditeľky MŠ. Jediná prihlásená, ktorá splnila 
požiadavky na túto funkciu bola p. Mgr. Rečníková. 
Starosta informoval, že p.  Mgr. Rečníkovú  menuje do funkcie riaditeľky MŠ v Sirku od 1.1.2019. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/XII/2018). 
 
d/ Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 
Starosta informoval, že obec eviduje nasledovné nevymožiteľné pohľadávky z titulu zániku právnickej 
osoby:  4961,52 eur s DPH - Gesi Gemer Autofiltre (podnik v likvidácii) 

817,93 eur s DPH - Bane Spišská Nová Ves (podnik v likvidácii – likvidácia už bola 
ukončená) 

 
Na základe týchto skutočností starosta navrhol tieto pohľadávky odpísať ako nevymožiteľné.  
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/XII/2018). 

  
e/ Ohňostroj 
Starosta informoval, že na Silvester 2018 obec zakúpila pyrotechniku v sume cca. 500,- eur. Uviedol, že 
suma schválená OZ na nákup pyrotechniky v minulom roku bola rovnako 500,- eur.   
Pyrotechnika bude rozdelená do častí obce nasledovne: 
 časť Sirk – v sume 200 eur, 
 časti Červeňany, Železník a Šrobárka – v sume po 100 eur. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/XII/2018). 
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f/ Rekonštrukcia obecnej budovy „Stará krčma“ 
Starosta informoval, že na základe žiadosti p. K. Macúrikovej, ktorá prevádzkuje Pohostinstvo SPORT 
PUB v obecnej budove č. 66, a v zmysle uzavretej nájomnej zmluvy prebehla rekonštrukcia priestorov 
toaliet. Bolo to z dôvodu nevyhovujúcich hygienických štandardov. Po rekonštrukcii budú tieto toalety 
slúžiť aj pre zamestnancov predajne potravín, ktorá sídli v rovnakej budove. 
Rekonštrukciu vykonala firma STEMISTAV – Štefan Mičko, Sirk – v celkovej sume 2960,00 eur s DPH.  
 
OZ zobralo informácie na vedomie  
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/XII/2018). 
 
V následnej diskusii sa prehodnotila výška nájmu pre Pohostinstvo SPORT PUB s ohľadom na ďalšie 
rekonštrukcie ktoré si  bude táto budova v ďalších rokoch vyžadovať. Pôvodné nájomné bolo 69,70 eur 
s DPH mesačne, toto však OZ v roku 2013 znížilo na sumu 35,00 eur mesačne.  
Hl. kontrolór upozornil poslancov OZ, že nájomné slúži obci na to, aby mala v budúcnosti z čoho hradiť 
väčšie opravy v obecných budovách. 
 
Starosta následne navrhol zvýšiť nájomné pre Pohostinstvo Sport PUB na pôvodnú sumu 69,70 eur 
s DPH mesačne s platnosťou od 1.1.2019.  
Hlasovanie: ZA:    7    poslancov  (Ing. Beláň, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová, 

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

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/XII/2018). 
 
g/ Turnaj v stolnom tenise 
Starosta informoval, že dňa 29.12.2018, plánuje OZ Sirkovanci s OSTK Sirk zorganizovať Vianočný turnaj 
v stolnom tenise v telocvični ZŠ v Sirku. Starosta navrhol rozpočet na túto akciu zo strany obce v sume 
200,00 eur (nákup cien, občerstvenie). 
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/XII/2018). 
 
h/ Odmena poslanca OZ  
Starosta informoval, že p. poslanec Marian Ziman vykonal v jesenných mesiacoch 33 fúr dreva pre  
obyvateľov obce a obec Sirk na obecnom vozidle PV3S bezodplatne. Z tohto dôvodu mu navrhol 
mimoriadnu odmenu vo výške 330,00 eur (v hrubom) v zmysle Zásad odmeňovania poslancov obce 
Sirk. Starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:    6    poslancov  (Ing. Beláň, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová, 

Mgr. D.Ziman) 
PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 2    poslanci (Cangár, M. Ziman) 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/XII/2018). 
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i/ Odmena pre občana obce  
Starosta informoval, že p. Ľubomír Ďurík v roku 2018 vykonáva v obci naťahovanie kostolných hodín 
bezodplatne a preto mu navrhol mimoriadnu odmenu vo výške 100,00 eur (v čistom). Dal hlasovať 
o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/XII/2018). 
 
j/ Vianočné posedenie dôchodcov  
Starosta navrhol  na podnet p. poslanca Ing. Beláňa zorganizovať dňa 23.12.2018 o 15,00 hod. 
vianočné posedenie pre dôchodcov obce v Kultúrnom dome.  
Program – vianočný punč, vystúpenie dychovky SMZ Jelšava a.s. 
Po diskusii starosta navrhol zorganizovať túto akciu s rozpočtom 1000,00 eur s DPH. 
 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/XII/2018). 
 
K bodu 11.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
24/2018 – Kontrola spôsobu obstarania palivového dreva v roku 2018  
25/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
september 2018 
26/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za september 2018 
27/2018 – Kontrola dodávateľských faktúr za 3. štvrťrok 2018 
28/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
október 2018 
29/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za október 2018 
30/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
november 2018 
31/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za november 2018. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/XII/2018). 
 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
a) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o finančný príspevok na opravu strechy kostola 
v sume – 5779,76 s DPH. 
Prebehla diskusia, po ktorej sa dospelo k záveru – starosta osloví  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk 
aby získal do nasledujúceho zasadnutia OZ ďalšie informácie o tejto rekonštrukcii, či je napr. zo strany 
obce možné osloviť ďalšie firmy na získanie nižšej ceny na túto rekonštrukciu a pod. 
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Starosta navrhol vziať žiadosť na vedomie, s tým že bude opätovne prejednaná na ďalšom OZ po 
získaní ďalších informácií. 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/XII/2018). 
 
b) p. Štefan Mičko – žiadosť o odpredaj obecných priestorov 
Starosta predniesol žiadosť p. Š. Mička na odkúpenie obecnej budovy, ktorá sa nachádza na parcele C 
č. 957/63 (sklad medzi bytovkami č. 171 a 172), ktorú by chcel využívať ako skladové priestory. 
 
Hlavný kontrolór informoval prítomných poslancov o spôsoboch odpredaja obecného majetku.  
Starosta informoval, že na túto budovu (a niektoré ďalšie) sa aktuálne vybavuje list vlastníctva, takže 
v tejto chvíli nie je možné budovu odpredať. 
 
Prebehla diskusia po ktorej starosta navrhol aby sa zišla Komisia kontrolná a na ochranu verejného 
záujmu a spolu s členmi inventarizačnej komisie sa fyzicky prejdú všetky obecné budovy. Následne sa 
spracuje zoznam budov, ktoré by bolo vhodné ponúknuť do prenájmu resp. na predaj. Zároveň sa zistí 
ich aktuálny stav. Výsledok bude súčasťou zápisu inventarizačnej komisie. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/XII/2018). 
 
c) p. Dušan Herich ml. – žiadosť o prenájom obecných priestorov 
Starosta predniesol žiadosť p. D. Hericha ml. o poskytnutie časti priestorov v areáli SYNFLEX (garáž 
a jedna miestnosť 2x1m s miestnosťou s WC v zadnej časti budovy SYNFLEX) za účelom využívania ako 
garáž a na uloženie náradia. 
Starosta informoval, že časť tohto areálu sa bude v budúcnosti využívať ako zberný dvor. Je vyžiadaná 
technika do tohto zberného dvoru cez projekt, a ak bude schválený túto techniku bude potrebné 
niekde garážovať. 
 
Starosta navrhol počkať na záver komisie, ktorá urobí kontrolu obecných budov a zobrať túto žiadosť 
len na vedomie a bude prejednaná opätovne na ďalšom OZ. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/XII/2018). 
 
d) Renáta Urbanová – žiadosť o prestavbu priestorov v budove č.66 – časť potraviny. 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o prestavbu vnútorných prechodových dverí medzi skladom 
potravín a skladom obalov, z dôvodu ich nevyhovujúcej výšky – 1m. 
 
Starosta navrhol počkať na záver komisie, ktorá urobí kontrolu obecných budov, a zobrať túto žiadosť 
len na vedomie a bude prejednaná opätovne na ďalšom OZ. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/XII/2018). 
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e) p. Ingrid Kótajová - Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o poskytnutie KD  za účelom organizácie svadby dňa 
28.12.2018. Následne dal hlasovať o tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/XII/2018). 
 
f) p. Dáša Sendreyová - Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o poskytnutie KD  za účelom organizácie tanečnej zábavy dňa 
31.12.2018. Zároveň informoval, že menovaná do dnešného dňa nepotvrdila, ako bude mať 
zabezpečenú usporiadateľskú službu, na čo bola upozornená zo strany obce, keďže sa jedná 
o organizovanie verejného kultúrneho podujatia.  
Z tohto dôvodu starosta navrhol hlasovať o zamietnutí tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 25/XII/2018). Žiadosť bola zamietnutá. 
 
g) p. Peter Farkaš - Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ 
Starosta predniesol žiadosť menovaného o uprednostnenie pri pridelení obecného bytu (bunky) 
v budove „Slobodáreň. Ide o 5 člennú rodinu, ktorá po rozpadnutí sa domu v ktorom bývala, je teraz 
u príbuzných, kde žije v dvoch miestnostiach 10 osôb z toho 2 osoby ZŤP. 
Starosta informoval, že u menovanej rodiny obec eviduje podlžnosti v sume 422,32 eur. V mesiaci 
október 2018 bol dohodnutý splátkový kalendár, ktorý menovaný ignoruje. 
Z tohto dôvodu starosta navrhol hlasovať o zamietnutí tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 26/XII/2018). Žiadosť bola zamietnutá. 
 
h) Žiadosť o rozšírenie kamerového systému – Eva Hudáková 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o rozšírenie kamerového systému do uličky k číslam domu 
157,158. 
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci a prítomní hostia poukázali na skutočnosť, že je potrebné aby bol 
kamerový systém rozšírený aj do ďalších častí obce. 
 
Starosta navrhol počkať na záver komisie, ktorá urobí kontrolu obecných budov, zároveň táto komisia 
zhodnotí kde by bolo potrebné doplniť kamerový systém. Následne sa oslovia firmy na získanie cenovej 
ponuky za takéto rozšírenie kamerového systému aby to mohlo byť prejednané na ďalšom OZ. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č.27/IX/2018). 
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i) Občianske združenie Sirkovanci – osadenie tabule 
Starosta predniesol žiadosť OZ Sirkovanci na osadenie informačnej tabule, označenej logom obce Sirk 
a partnerov OZ Sirkovanci, pri oplotení Husitského kostola v záujme prezentácie histórie obce Sirk 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 28/XII/2018). 
 
j) Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o NFP 
Starosta predniesol žiadosť OZ Sirkovanci o nenávratný finančný príspevok v sume 2000,00 eur s DPH 
na zabezpečenie akcií a podujatí organizovaných OZ Sirkovanci v roku 2019. 
Starosta poukázal na skutočnosť, že je potrebné najskôr schváliť Program činnosti OZ Sirkovanci na rok 
2019 na členskej schôdzi združenia, a následne opätovne požiadať obec o príspevok.  
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č.29/IX/2018). 
 
k) p. Jana Zimanová - Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu 
Starosta informoval o žiadosti menovanej o poskytnutie KD  za účelom organizácie rodinnej oslavy dňa 
22.12.2018. V rámci svojich kompetencií túto žiadosť menovanej schválil. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č.30/IX/2018). 
 
K bodu 13.:  Diskusia 
a) p. Lukáč –  

1) upozornil na potrebu aby obec vykonala resp. zabezpečila technickú kontrolu mostov ktoré 
sú majetkom obce, aby sa predišlo prípadnej nehode 
2) upozornil na upchané jarky v časti Starý Sirk, 
3) upozornil na diery vo vozovke na moste na cintorín v Sirku, 
4) navrhol zvážiť v budúcom období vybudovať schody a zábradlia popri ceste na cintorín 
v Sirku. 

 
b) p. Remer – sa opýtal na funkčnú náplň občianskych hliadok.  
Starosta vysvetlil prítomným, na čo slúži projekt občianskych hliadok. 
 
K bodu 14.:  Uznesenia 
     
K bodu 15: 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. Jaroslav Kacian ............................ 
                           

               p. Mgr. Daniel Ziman ............................ 
                       
                  Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                    starosta obce  
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U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 19.12.2018 

 
UZNESENIE Č. 1/XII/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. Jaroslava Kaciana, p. Mgr. Daniela Zimana. 
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec   
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/XII/2018 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ s jednou zmenou - Schvaľovanie VZN č.1/2019 o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Sirk  ako bod č.4. 

 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 zo všetkých poslancov 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/XII/2018 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.1/2019 – VZN o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk. 
 
Schvaľuje:  VZN č.1/2019 – VZN o verejných kultúrnych podujatiach v obci S VZN o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Sirk. 

 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 4/XII/2018 
K bodu 5.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.2 - podľa prílohy č.2 tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 
 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/XII/2018 
K bodu 6.:  Schvaľovanie rozpočtu 2019-2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Rozpočet obce Sirk na rok 2019.  
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

 
B/ Berie na vedomie:  Návrh rozpočtu obce Sirk na roky 2020-2021. 
 
C/ Berie na vedomie:  Stanovisko hlavného kontrolóra k zostaveniu rozpočtu na roky 2019-2021. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 6/XII/2018 
K bodu 7.: Schvaľovanie Štatútu a Knižného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Sirku 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  1/ Štatút obecnej knižnice.  
  2/ Knižný a výpožičný poriadok obecnej knižnice 
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 
 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 7/XII/2018 
K bodu 8.: Schvaľovanie sobášiaceho rečníka 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  V zmysle Zákona č.36/2005 o rodine nasledovných sobášiacich rečníkov v obci Sirk: 

1. p. Daniel Fakla – starosta obce 
2. p. Martina Skříčková – poslankyňa OZ 
3. p. Blažena Válentová – poslankyňa OZ 

 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov   

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 
 
 

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

                       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 8/XII/2018 
K bodu 9.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 1. polrok 2019.  
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 9/XII/2018 
K bodu 10.:  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. 10/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
b/ Zmena delegátov do Rady školy pri ZŠ v Sirku 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Nových delegátov do Rady školy pri ZŠ v Sirku:   p. Milan Herich 
        p. Mgr. Daniel Ziman 
   

Menovaný nahradia p. Silvestra Kótaia a p. Karola Sendreia.  
 
Hlasovanie: ZA:    7    poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, Skříčková, 

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

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec (Herich) 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
UZNESENIE Č. 11/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
c/ Menovanie riaditeľky Materskej školy 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o vymenovaní p. Mgr. Rečníkovej za riaditeľku 

Materskej školy v Sirku k 1.1.2019. 
.................................  

         Daniel Fakla 
                starosta obce 
UZNESENIE Č. 12/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
d/ Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Odpísať nasledovné nevymožiteľné pohľadávky z titulu zániku a likvidácie právnickej 

osoby :   4961,52 eur s DPH - Gesi Gemer Autofiltre 
817,93 eur s DPH - Bane Spišská Nová Ves  

 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 13/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
e/ Ohňostroj 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o zakúpení pyrotechniky v cene cca. 500,00 eur s DPH 

na zabezpečenie osláv - Silvester 2018. 
    

Pyrotechnika bude rozdelená do častí obce nasledovne: 
     časť Sirk – v sume 200 eur, 
     časti Červeňany, Železník a Šrobárka – v sume po 100 eur. 
 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 14/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
f/ Rekonštrukcia obecnej budovy „Stará krčma“ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
B/ Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o rekonštrukcii toaliet v obecnej budove „Stará 

krčma“ – Pohostinstvo SPORT PUB v sume 2960,00 eur s DPH. Rekonštrukciu 
zrealizovala firma STEMISTAV – Štefan Mičko, Sirk. 

 
A/ Schvaľuje:     Zvýšenie nájmu za prenájom priestorov SPORT PUB na 69,70 eur s DPH mesačne 

 s účinnosťou od 1.1.2019.  
 
Hlasovanie: ZA:    7    poslancov  (Ing. Beláň, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová, 

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

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec (Herich) 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 15/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
g/ Turnaj v stolnom tenise 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Spoluúčasť obce Sirk (cestou OSTK Sirk) pri organizácii Vianočného turnaja v stolnom 

tenise, ktorý sa uskutoční dňa 29.12.2018 v telocvični ZŠ Sirk s rozpočtom 200,00 eur 
s DPH so strany obce.  

 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 16/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
h/ Odmena poslanca OZ  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  V zmysle Zásad odmeňovania poslancov obce Sirk mimoriadnu odmenu vo výške 

330,00 eur (v hrubom) pre poslanca OZ p. Mariana Zimana, za bezodplatné vozenie 
dreva obecným vozidlom PV3S v mesiacoch september – november 2018.  

 
Hlasovanie: ZA:    6    poslancov  (Ing. Beláň, Kacian, Petročko, Skříčková, Válentová, 

Mgr. D.Ziman) 
PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 2    poslanci (Cangár, M. Ziman) 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec (Herich) 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 17/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
i/ Odmena pre občana obce  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Mimoriadnu odmenu vo výške 100,00 eur (v čistom) pre občana obce Sirk p. Ľubomíra 

Ďuríka, za bezodplatné naťahovanie kostolných hodín v roku 2018.  
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec 
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 18/XII/2018 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
j/ Vianočné posedenie dôchodcov  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zorganizovanie Vianočného posedenia pre dôchodcov obce Sirk dňa 23.12.2018 

o 15,00 hod. v Kultúrnom dome obce Sirk s rozpočtom 1000,00 eur s DPH.  
  Program – vianočný punč, vystúpenie dychovky SMZ Jelšava a.s. 
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 19/XII/2018 
K bodu 11.:  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. 20/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
a/ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť o finančný príspevok na opravu strechy kostola 
v sume – 5779,76 s DPH. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Sirk o finančný príspevok na 

opravu strechy. Žiadosť bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí OZ. 
 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
 

UZNESENIE Č. 21/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
b/ p. Štefan Mičko – žiadosť o odpredaj obecných priestorov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť p. Štefana Mička na odkúpenie obecnej budovy, ktorá sa nachádza na 

parcele C č. 957/63 (sklad medzi bytovkami č. 171 a 172). Žiadosť bude 
prerokovaná na ďalšom zasadnutí OZ po vykonaní kontroly stavu obecných 
budov.  

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 22/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
c) p. Dušan Herich ml. – žiadosť o prenájom obecných priestorov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť p. Dušana Hericha ml. o poskytnutie časti priestorov v areáli „SYNFLEX“ 

do prenájmu. Žiadosť bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí OZ po vykonaní 
kontroly stavu obecných budov.  

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 23/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
d) Renáta Urbanová – žiadosť o prestavbu priestorov v budove č.66 – časť potraviny. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť p. Renáty Urbanovej o prestavbu vnútorných priestorov v obecnej 

budove Sirk č. 66 – časť potraviny. Žiadosť bude prerokovaná na ďalšom 
zasadnutí OZ po vykonaní kontroly stavu obecných budov.  

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

UZNESENIE Č. 24/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
e) p. Ingrid Kótajová - Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

 
Schvaľuje:  Poskytnutie Kultúrneho domu p. Ingride Kótajovej za účelom organizácie svadby dňa 

28.12.2018 - za úhradu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. 
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
UZNESENIE Č. 25/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
f) p. Dáša Sendreyová - Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Zamieta:  Žiadosť p. Dáši Sendreyovej o poskytnutie Kultúrneho domu za účelom organizácie 

tanečnej zábavy dňa 31.12.2018 – z dôvodu nesplnenia všetkých podmienok VZN 
č.6/2018 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Sirk. 

 
Hlasovanie o zamietnutí tejto žiadosti:  

ZA:    8    poslancov  
PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 26/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
g) p. Peter Farkaš - Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Zamieta:  Žiadosť p. Petra Farkaša o prednostné poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – 

z dôvodu nesplnenia všetkých podmienok VZN č.7/2018 o spôsobe prideľovania 
nájomných bytov. 

 
Hlasovanie o zamietnutí tejto žiadosti:  

ZA:    8    poslancov  
PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 27/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
h) Žiadosť o rozšírenie kamerového systému – Eva Hudáková 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť p. Evi Hudákovej o rozšírenie kamerového systému do uličky k číslam 

domu 157,158.  
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 28/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
i) Občianske združenie Sirkovanci – osadenie tabule 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Osadenie informačnej tabuľa slúžiacej na prezentáciu histórie obce Sirk, označenej 

logom obce Sirk a partnerov OZ Sirkovanci, pri oplotení Husitského kostola. 
 
Hlasovanie: ZA:    8    poslancov  

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1    poslanec  
POTREBNÉ KVÓRUM: 5 z prítomných 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 29/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
j) Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť OZ Sirkovanci o nenávratný finančný príspevok v sume 2000,00 eur s 

DPH na zabezpečenie akcií a podujatí organizovaných OZ Sirkovanci v roku 
2019 z dôvodu, že je potrebné najskôr schváliť Program činnosti OZ Sirkovanci 
na rok 2019 na členskej schôdzi združenia.  

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

UZNESENIE Č. 30/XII/2018 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
k) p. Jana Zimanová - Žiadosť o poskytnutie Kultúrneho domu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť p. J. Zimanovej o poskytnutie KD  za účelom organizácie rodinnej oslavy 

dňa 22.12.2018. Poskytnutie KD za úhradu v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov bolo schválené starostom obce v zmysle jeho kompetencií. 

 
 

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

       starosta obce 
 

 
K bodu 13.:  Diskusia 
Písmená: a,b 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
 
 
 
Overovatelia:     p. Jaroslav Kacian ............................ 
                           

               p. Mgr. Daniel Ziman ............................ 
                     
           
 

          Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                   starosta obce  
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           Príloha č. 1 

 

                                                   OBEC SIRK 
                                           Hlavný kontrolór obce 
                                Obecný úrad Sirk č. 71, 049 64 Sirk 
                                             Slovenská republika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce Sirk na roky 2019 – 2021  
 
 
V zmysle § 18, ods.1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 a k 
návrhu rozpočtu na rok 2019. 
 
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 (ďalej len „odborné 
stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 a 
plnenia rozpočtu za rok 2018, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  
 

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu obce na rok 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z 
dvoch hľadísk: 
 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  
 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:  

 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady v z.n.p. 

 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,  

 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. 
a ostatné súvisiace právne normy.  

 č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti  
 
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce - VZN o 
miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk.  
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1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  
 
Návrh rozpočtu zverejniť v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce, v zákonom stanovenej 
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p.  
 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  
 
Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2018. Pri návrhu rozpočtu sa zhodnotila 
reálnosť predpokladaných príjmov, na základe ktorých bolo možné zostaviť výdavkovú časť návrhu 
rozpočtu. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2019 vychádza z upravenej základne rozpočtu z roku 2018, s prihliadnutím na 
skutočnosť čerpania a tiež očakávaným čerpaním do konca roka 2018. Návrh rozpočtu je spracovaný 
podľa zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2019, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2020, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2021. 
 
Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný 
rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2019 je záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva rozpočtové roky majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších 
rozpočtových rokoch. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2019 je spracovaný v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona c. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vnútorne členený na: 
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c) finančné operácie. 
 
V rozpočte na rok 2019 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom.  
Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2019 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2018, 
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2018 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu 
za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zák. č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti). Pri 
zostavovaní rozpočtu sa vychádza z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v 
správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov ŠR k rozpočtom 
územných samospráv. Objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené 
kompetencie pre základnú školu a na prenesený výkon štátnej správy nie je zatiaľ na rok 2019 
stanovený, rozpočet a financovanie bude upravené podľa skutočne poskytnutých zdrojov v roku 2018.  

 
Obsah návrhu rozpočtu je rozpísaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie do úrovne položiek, 
ktorý sa následne pre potreby účtovníctva rozpíše do úrovne podpoložiek. Rozpočet je predložený vo 
výdavkovej časti v členení na jednotlivé programy. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná na základe 
kvalifikovaného odhadu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. 
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ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 – 2020. 
 

Rozpočtové roky  2019 2020 2021 

Bežné príjmy celkom (€) 1 153 114 1 153 114 1 153 114 

Bežné výdavky celkom (€) 1 153 114 1 153 114 1 153 114 

Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

0 0 0 

 

Rozpočtové roky  2019 2020 2021 

Kapitálové príjmy celkom (€) 530000 0 0 

Kapitálové výdavky celkom (€) 680 000 0 0 

Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

- 150 000 0 0 

 

Rozpočtové roky  2019 2020 2021 

Príjmové finančné operácie (€) 150 000 0 0 

Výdavkové finančné operácie (€) 0 0 0 

Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

+ 150 000 0 0 

 
Rozpočet celkom:  
 

Rozpočtové roky  2019 2020 2021 

Príjmy celkom (€) 1 833 114 1 153 114 1 153 114 

Výdavky celkom (€) 1 833 114 1 153 114 1 153 114 

Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

0 0 0 

 
 
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu obce na rok 2019 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi:  
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p.  
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p.  
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady v z. n. p.  
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. 
p. a ostatné súvisiace právne normy  
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
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- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. 12. 2004 v z. n. p., ktorým sa ustanovuje druhová, 
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi 
obce.  
Návrh rozpočtu bol sprístupnený v obci obvyklým spôsobom (obecná tabuľa, webová stránka obce) v 
zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 

Z Á V E R 
 
Rozpočet obce Sirk je spracovaný tak, aby obec mohla hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a z toho 
dôvodu odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť 
a viacročný rozpočet na roky 2020-2021 vziať na vedomie. 
 
 
 
 
V Sirku 19.12.2018 
 

....................................... 
Ing. Štefan URBAN  

 hlavný kontrolór obce 
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Obec Sirk      Finančný rozpočet 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 2     Príloha č.2 
 

 
PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 

Ekonomická 
klasifikácia Názov 

 Rozpočet 2018 

Položka Podp. Zdroj Schválený Upravený 

    BEŽNÉ PRÍJMY        

111 3 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 41 369353,00 390771,00 

121 1 Daň z pozemkov 41 10891,00 10000,00 

121 2 Daň zo stavieb 41 6181,00 6000,00 

121 3 Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 41 363,00 400,00 

133 12 Daň za užívanie verejného priestranstva 41 150,00 250,00 

133 13 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 41 10327,00 10000,00 

211 3 Dividendy 41 0 2700,00 

223 1 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 41 12000,00 10000,00 

223 1 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 72F 0 5000,00 

223 3 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 72F 0 9000,00 

292 17 Z vratiek 41 0 80,00 

312 1 Transfery zo štátneho rozpočtu 11T1/1AC1 20188,00 32128,00 

312 1 Transfery zo štátneho rozpočtu 11T2/1AC2 3562,00 5788,00 

312 12 Prenesený výkon štátnej správy 111 502908,00 464368,00 

    Bežné príjmy spolu (po zmenách rozpočtu)   1079193,00 1089755,00 

  Navýšenie bežných príjmov (po zmenách rozpočtu) – bez ZŠ (položka 312012)    + 49102,00 

    FINANČNÉ OPERÁCIE        

453   Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  131H 20000,00 21456,20 

    Finančné operácie spolu (po zmenách rozpočtu)   80000,00 101456,20 

  
Celkový rozpočet (po zmenách) - príjmy 

 

1159193,00 1201411,20 

 + 42218,20 
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Obec Sirk     Finančný rozpočet 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 2      
 

 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 

Funkčná a ekonomická 
klasifikácia 

Názov Zdroj 
Rozpočet 2018 

Schválený Upravený 

1 1 1    Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad    

1 1 1   611   Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 11T1/1AC1 4 538,00 5 527,00 

1 1 1   611   Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 11T2/1AC2 801,00 976,00 

1 1 1   611   Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 80 000,00 90 000,00 

1 1 1   621   Poistné do Všeobecnej zdrav. poisťovne 11T1/1AC1  0,00 592,00 

1 1 1   621   Poistné do Všeobecnej zdrav. poisťovne 11T2/1AC2  0,00 105,00 

1 1 1   621   Poistné do Všeobecnej zdrav. poisťovne 41 3 500,00 8 500,00 

1 1 1   623   Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 41 5 500,00 500,00 

1 1 1   625 1 Na nemocenské poistenie 11T1/1AC1 44,00 73,00 

1 1 1   625 1 Na nemocenské poistenie 11T2/1AC2 8,00 17,00 

1 1 1   625 2 Na starobné zabezpečenie 11T1/1AC1 635,00 829,00 

1 1 1   625 2 Na starobné zabezpečenie 11T2/1AC2 92,00 147,00 

1 1 1   625 2 Na starobné zabezpečenie 41 11 200,00 12 600,00 

1 1 1   625 3 Na úrazové poistenie 11T1/1AC1 35,00 48,00 

1 1 1   625 3 Na úrazové poistenie 11T2/1AC2 7,00 9,00 

1 1 1   625 4 Na invalidné poistenie 11T1/1AC1 132,00 178,00 

1 1 1   625 4 Na invalidné poistenie 11T2/1AC2 24,00 28,00 

1 1 1   625 4 Na invalidné poistenie 41 2 400,00 2 700,00 

1 1 1   625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 11T1/1AC1 52,00 60,00 

1 1 1   625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 11T2/1AC2 10,00 11,00 

1 1 1   625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 11T1/1AC1 249,00 288,00 

1 1 1   625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 3 600,00 4 300,00 

1 1 1   632 1 Energie 41 2 000,00 6 000,00 

1 1 1   632 4 Komunikačná infraštruktúra 41  0,00 500,00 

1 1 1   633 6 Všeobecný materiál 41 25 000,00 19 000,00 
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1 1 1   633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 41 100,00 213,00 

1 1 1   633 18 Licencie 41  0,00 250,00 

1 1 1   634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 41 1 500,00 4 000,00 

1 1 1   634 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 41  0,00 400,00 

1 1 1   637 4 Všeobecné služby 41 9 000,00 6 000,00 

1 1 1   637 5 Špeciálne služby 41 3 000,00 27 500,00 

1 1 1   637 7 Cestovné náhrady 41  0,00 200,00 

1 1 1   637 27 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 41 10 000,00 6 000,00 

1 1 1   641 6 Transfery rozpočtovej organizácii 41  0,00 500,00 

1 1 1   642 14 Jednotlivcovi 41  0,00 400,00 

1 1 1   642 26 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 41  0,00 100,00 

3 2 0    Ochrana pred požiarmy - DHZO Sirk    

3 2 0   633 5 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 111  0,00 1 400,00 

3 2 0   633 5 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 41  0,00 800,00 

3 2 0   635 4 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení, techniky a náradia 41 195,00 600,00 

3 2 0   637 5 Špeciálne služby 41  0,00 960,00 

5 1 0    Nakladanie s odpadmi    

5 1 0   633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 41 500,00 1 500,00 

6 2 0    Rozvoj obce - MOS, AČ    

6 2 0   611   Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 5 500,00 12 000,00 

6 2 0   623   Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 11T2/1AC2 166,00 200,00 

6 2 0   623   Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 41 500,00 1 800,00 

6 2 0   625 1 Na nemocenské poistenie 41 50,00 500,00 

6 2 0   625 2 Na starobné zabezpečenie 41 700,00 2 700,00 

6 2 0   625 3 Na úrazové poistenie 11T2/1AC2 25,00 35,00 

6 2 0   625 3 Na úrazové poistenie 41 50,00 200,00 

6 2 0   625 4 Na invalidné poistenie 41 150,00 700,00 

6 2 0   625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 41 50,00 150,00 

6 2 0   625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 250,00 1 000,00 

6 2 0   633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 11T1/1AC1  0,00 2 000,00 

6 2 0   633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 11T2/1AC2  0,00 400,00 

6 2 0   633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 41  0,00 300,00 
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6 2 0   633 10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 11T1/1AC1  0,00 1 500,00 

6 2 0   633 10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 11T2/1AC2  0,00 300,00 

6 2 0   635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí 41 4 650,00 650,00 

6 2 0   637 4 Všeobecné služby 11T1/1AC1  0,00 600,00 

6 2 0   637 4 Všeobecné služby 11T2/1AC2  0,00 100,00 

6 2 0   637 15 Poistné 11T1/1AC1  0,00 250,00 

6 2 0   637 15 Poistné 11T2/1AC2  0,00 40,00 

6 4 0    Verejné osvetlenie    

6 4 0   632 1 Energie 41 18 000,00 16 000,00 

8 1 0    Rekreačné a športové služby    

8 1 0   635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí 41  0,00 100,00 

8 1 0   642 1 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 41 6 000,00 6 500,00 

8 2 0    Kultúrne služby    

8 2 0   635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí 41 7 000,00 4 000,00 

8 2 0   637 2 Konkurzy a súťaže 41  0,00 2 000,00 

8 2 0   637 12 Poplatky a odvody 41  0,00 50,00 

8 2 0   637 37 Vratky 131H  0,00 3 653,80 

8 2 0   637 38 Nezrovnalosti a iné vratky (spoluúčasť) 41  0,00 1 200,00 

8 2 0   642 1 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 41  0,00 350,00 

8 3 0    Vysielacie a vydavateľské služby    

8 3 0   633 6 Všeobecný materiál 41 500,00 200,00 

9 1 1       Predprimárne vzdelávanie - Materská škola       

9 1 1 1 611   Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 25 000,00 28 000,00 

9 1 1 1 621   Poistné do Všeobecnej zdrav. poisťovne 41 2 500,00 2 800,00 

9 1 1 1 625 1 Na nemocenské poistenie 41 340,00 600,00 

9 1 1 1 625 2 Na starobné zabezpečenie 41 3 360,00 3 920,00 

9 1 1 1 625 3 Na úrazové poistenie 41 210,00 230,00 

9 1 1 1 625 4 Na invalidné poistenie 41 720,00 840,00 

9 1 1 1 625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 41 250,00 280,00 

9 1 1 1 625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 1 150,00 1 330,00 

9 1 1 1 632 1 Energie 41 1 300,00 1 800,00 

9 1 1 1 633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 111 170,00 1 979,00 
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9 1 1 1 635 4 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení, techniky a náradia 111 2 300,00 2 000,00 

9 1 2       Primárne vzdelávanie - Základná škola       

9 1 2       Školský klub detí - originálne kompetencie 41 25 000,00 12 500,00 

9 1 2       Dopravné (z roku 2017) 131H  0,00 1 456,20 

9 6 0       Vedľajšie služby v školstve - Školská jedáleň       

9 6 0 1 611   Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 22 304,00 13 804,00 

9 6 0 1 632 1 Energie 41 3 941,00 441,00 

9 6 0 1 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 41  0,00 800,00 

9 6 0 1 633 6 Všeobecný materiál 41 240,00 6 240,00 

9 6 0 1 633 11 Potraviny 72f  0,00 9 000,00 

9 6 0 1 635 4 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení, techniky a náradia 41 500,00 600,00 

9 6 0 1 635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí 41  0,00 800,00 

9 6 0 1 637 27 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 41 2 180,00 680,00 

      Bežné výdavky spolu (po zmenách rozpočtu)  576 285,00 625 387,00 

      Navýšenie bežných výdavkov (po zmenách rozpočtu)    +49 102,00 

 
Celkový rozpočet (po zmenách) - výdavky 

 

1159193,00 1201411,20 

 + 42218,20 

                   
 
 
 


