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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 19.12.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Milan Herich a p. Marian 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 – rozpočtové opatrenie č.4 
5./ Schvaľovanie rozpočtu 2020-2022 
6./ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 
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. 
Chýbajúca poslankyňa p. Skříčková sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov.  
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Milana Hericha a p. Mariana Zimana 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Skříčková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/XII/2019). 
 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia – bez 
návrhu. Starosta dal hlasovať o programe zastupiteľstva.  
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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/2019). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
   
K bodu 4.:  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.4 
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 prebytkový.  
Išlo o úpravu rozpočtu na skutočnosť za rok 2019. Nakoľko obec dostala viac financií na prenesený 
výkon štátnej správy a prebehlo viac transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli zapracované do 
príjmovej ako i výdavkovej časti rozpočtu. Ďalšie zmeny rozpočtu si vyžiadalo zapojenie obce do 
viacerých projektov,  ich vyúčtovanie (ukončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice),  činnosť DHZ...  
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 2019 – rozpočtové opatrenie č.4. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/XII/2019). Rozpočtové opatrenie č.4 bolo schválené, a tvorí 
prílohu č.2 tejto zápisnice. 
 
K bodu 5.:  Schvaľovanie rozpočtu 2020-2022 
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 bol zverejnený na internetovej stránke obce, ako i na obecnej 
tabuli. Návrh rozpočtu bol spracovaný ako neprogramový. Starosta informoval, že obec neobdržala 
žiadne pripomienky.  
Oproti zverejnenému návrhu došlo k úprave položiek za rok 2019 (skutočnosť) na základe 
predloženého a schváleného rozpočtového opatrenia č.4.  
Samotný návrh rozpočtu na  roky 2020-2022 sa zmenil v jednej položke na strane príjmov z dôvodu 
úpravy návrhu rozpočtu zo strany ZŠ Sirk (prenesený výkon štátnej správy, položka 312 012, z pôvodnej 
sumy 555.260,00 eur na sumu 569.360,00 eur). 
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 2020.  
Prebehla krátka diskusia. Na otázky poslancov k rozpočtu, k niektorým jeho položkám odpovedal 
starosta obce a hlavný kontrolór obce.  
 
Starosta navrhol aby v zmysle § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 (Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bol rozpočet obce zostavený ako neprogramový 
(obce do 2000 obyvateľov). 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec 
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Starosta dal následne hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2020.    
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec 

Návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k zostaveniu rozpočtu OZ 
vzalo na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/XII/2019). 
 
K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý  predniesol 
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020. Hlavný kontrolór obce 
informoval, že neobdržal žiadne pripomienky k tomuto plánu.  
 
Starosta dal hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2020 .  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/XII/2019). 
 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
Starosta obce informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú 
splnené okrem: 
 
UZNESENIE Č. 12/V/2019  - Rozšírenie kamerového systému – prevencia kriminality.  Starosta 
informoval, že uznesenie sa plní (namontované budú do konca roka 2019). 
 
UZNESENIE Č. 5/VIII/2019 – Výťah v zdravotnom stredisku. Starosta informoval, že u MUDr. Konca, je 
dotazník pre pacientov, v ktorom sa majú vyjadriť či je z ich strany záujem o takýto výťah. Ten záujem 
je zatiaľ minimálny. V diskusii sa rozhodlo, že táto otázka zostane otvorená a ak sa počas roka 2020 
zvýši dopyt (záujem) zo strany pacientov o takéto zariadenie zaradí sa to do rokovania. 
 
UZNESENIE Č. 8/XI/2019 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií – starosta informoval, že rekonštrukcia 
5ks kanálových šácht bola ukončená. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XII/2019). 
 
b/ Turnaj v stolnom tenise 
Starosta informoval, že dňa 28.12.2019, 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).  
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci navrhli zvýšiť rozpočet na túto akciu na 250,00 eur. Starosta dal 
hlasovať o tomto návrhu. 
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Hlasovanie: ZA:           8 poslancov   
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XII/2019). 
 
c/ Turnaj v mini futbale 
Starosta informoval, že dňa 26.12.2019, plánuje OFK Sirk s obcou Sirk zorganizovať Vianočný turnaj 
v mini futbale v telocvični ZŠ v Sirku.  
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci navrhli rozpočet na túto akciu na 250,00 eur (nákup cien, 
občerstvenie). 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. 8/XII/2019). 
 
d/ Odmena poslanca OZ  
Starosta informoval, že p. poslanec Marian Ziman vykonal v roku 2019 37 fúr dreva pre  obyvateľov 
obce a obec Sirk na obecnom vozidle PV3S bezodplatne. Z tohto dôvodu mu starosta navrhol 
mimoriadnu odmenu vo výške 370,00 eur (v hrubom) v zmysle Zásad odmeňovania poslancov obce 
Sirk. Starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Skříčková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/XII/2019). 
 
e/ Odmena poslancov OZ  
Starosta navrhol poslancom OZ obce Sirk za aktívnu činnosť počas roka 2019 finančnú odmenu (v 
hrubom) nasledovne: 
p. Ing. Martin Beláň 200 eur  organizácia podujatí, opilovanie stromov, kosenie obecných  

pozemkov vlastným traktorom 
p. Ivan Cangár  100 eur  organizácia podujatí, drobná kovovýroba 
p. Milan Herich  100 eur  organizácia podujatí 
p. Jaroslav Kacian 150 eur  organizácia podujatí, opilovanie a pílenie stromov 
p. Juraj Petročko 100 eur  organizácia podujatí 
p. Martina Skříčková 100 eur  organizácia podujatí 
p. Blažena Válentová 200 eur  organizácia podujatí, recitácie, príhovory (mimo ZPOZ) 
p. Mgr. Daniel Ziman 100 eur  organizácia podujatí 
p. Marian Ziman 300 eur  organizácia podujatí, údržba PV3S, oprava a pripájanie  

obecných vodovodných potrubí. 
 
V diskusii sa poslanci (najmä p. Petročko, p. Kacian) vyjadrili, že za svoju činnosť odmenu nepýtajú, 
kvôli peniazom nešli za poslancov. Starosta sa vyjadril, že to berie na vedomie, ale je to jeho návrh 
a nech to berú ako malé poďakovanie obce za ich aktivitu a pomoc obci počas roka 2019, nakoľko veľa 
krát je to na úkor ich osobného času. 
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Starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Válentová  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Skříčková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/XII/2019). 
 
f/ Odmena pre občana obce  
Starosta informoval, že p. Ľubomír Ďurík v roku 2019 vykonával v obci naťahovanie kostolných hodín 
bezodplatne a preto mu navrhol mimoriadnu odmenu vo výške 100,00 eur (v čistom). 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. 11/XII/2019). 
 
g/ Odmena pre členov DHZ obce Sirk  
Starosta navrhol členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Sirk za aktívnu činnosť počas roka 2019 
(tréningy, účasť na súťažiach, účasť na školeniach, certifikácie, údržba techniky, preventívna 
protipožiarna činnosť v obci - podľa denníku dochádzok) finančnú odmenu (v čistom) nasledovne: 

- vo výške 100,00 eur pre:  Tibor Alberty, Martin Frák, Jaroslav Kacian, Rastislav Ziman, 
Vladimír Kovalčík, Peter Kovalčík. 

- vo výške 200,00 eur pre:  Milan Herich, Pavol Kovalčík 
 
Prebehla diskusia, v ktorej starosta pripomenul v akom stave bol DHZ v obci keď ho preberal pred 2 
rokmi (rozkradnutá technika, rozbitá zbrojnica, členovia DHZ len na papieri) a dnes (obnovená budova 
zbrojnice, opravená T-815, nové vozidlo IVECO a protipovodňový vozík, nové vybavenie a výstroj, 
vyškolení a pripravení členovia DHZ). Následne dal starosta hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Petročko, Válentová 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Skříčková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/XII/2019). 
 
K bodu 8.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
26/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za október 2019 
27/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
október 2019. 
28/2019 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za november 2019. 
29/2019 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
november 2019. 
Následne hlavný kontrolór informoval poslancov OZ o aktuálnom stave (do konca novembra 2019) pri 
platení poplatkov v obecných nájomných bytoch. 
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OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/XII/2019). 
 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
a/ Občianske združenie Cesta von – žiadosť o poskytnutie unimobunky (opätovné prerokovanie) 
OZ Cesta von, so sídlom Martinská 18, 82105 Bratislava požiadalo o zabezpečenie unimobunky do 
osady Šrobárka, ktorá by slúžila ako alternatívny pracovný priestor na intervenciu s malými deťmi 
v rámci projektu OMAMA. 
 
Starosta informoval, že v Sirku (p. Hirko) je na predaj unimobunka za 1800,00 eur s DPH. Vyjadril sa, že 
unimobunky v podobnom stave sa pod 1000-1200 eur nedajú kúpiť. Lacnejšie sú rozbité a v zlom 
technickom stave. V diskusii poslanci navrhli vyčleniť 1500,00 eur na zakúpenie unimobunky. Starosta 
sa vyjadril, že opätovne osloví p. Hirku a tiež OZ Cesta von, ktoré tiež prisľúbilo finančnú pomoc. 
 
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. 14/XII/2019). 
 
b/ Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o NFP, poskytnutie KD a ŠJ 
Starosta predniesol žiadosť OZ Sirkovanci o bezodplatné poskytnutie priestorov KD a ŠJ a o nenávratný 
finančný príspevok v sume 1000,00 eur s DPH na zabezpečenie organizácie 2. ročníka Sirkovského 
plesu, ktorý sa plánuje konať dňa 15.2.2020 v Kultúrnom dome obce Sirk. Finančné prostriedky budú 
použité na hudobnú produkciu, výzdobu Kultúrneho domu a jeho okolia a tombolu.  
 
Starosta 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.  15/XII/2019). 
 
c/ Občianske združenie Rozkvet Gemera – žiadosť o NFP 
Starosta predniesol žiadosť OZ Rozkvet Gemera o nenávratný finančný príspevok v sume 500,00 eur s 
DPH na činnosť Atletického klubu pri ZŠ v Sirku. Príspevok bude použitý na nákup športového oblečenia 
a obuvi, zabezpečenie stravy a cestovných nákladov pri účasti na športových podujatiach. 
 
V diskusii starosta informoval o športových úspechoch tohto atletického klubu. Ďalšie informácie 
predniesol p. Mgr. Ziman, ktorý sa podiela na vedení tohto krúžku. P. Válentová uviedla, že aj OZ Cesta 
von poskytlo tomuto oddielu staršie športové oblečenie. Starosta 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.  16/XII/2019). 
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d/ ZŠ Sirk – žiadosť o financovanie projektu „Cesta na trh práce“. 
Starosta predniesol žiadosť ZŠ v Sirku o navýšenie rozpočtovej položky pre ZŠ v Sirku na rok 2021 
o sumu 4000,00 eur  z dôvodu, že v roku 2020 sa škola plánuje zapojiť do projektu ÚPSVaR „Cesta na 
trh práce“. V rámci tohto projektu ZŠ zamestná 1 osobu na 20 mesiacov (doba trvania projektu), z toho 
prvých 15 mesiacov financuje mzdové náklady ÚPSVaR a posledných 5 mesiacov (v roku 2021) ZŠ Sirk 
zo sumy o ktorú žiada obec, nakoľko vo vlastnom rozpočte nemá dostatok finančných prostriedkov na 
pokrytie a financovanie takéhoto pracovného miesta. 
 
Tento zamestnanec bude dohliadať na bezpečnosť v budove školy, zabraňovať agresívnemu správaniu 
žiakov a rodičov v budove školy, zabraňovať šikane a fyzickým útokom medzi žiakmi, zabraňovať 
fyzickým útokom rodičov na zamestnancov a učiteľov. Podieľať sa na organizačnom zabezpečení 
hromadných akcií organizovaných školou (športové podujatia, kultúrne podujatia). Zároveň bude po 
dohode a na požiadanie k dispozícii aj OcÚ Sirk. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa prítomní zhodli, že aj po skúsenostiach z nedávnej minulosti je 
jednoducho nevyhnutnosť aby v škole takýto zamestnanec pôsobil, aby sa učitelia mohli nerušene 
venovať vzdelávaniu žiakov bez obáv o svoje zdravie.  
 
Starosta dal následne 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. 17/XII/2019). 
 
K bodu 10.:  Diskusia 
a/ p. poslanec Ing. Beláň – navrhol starostovi navýšiť mzdu, ktorú v súčasnosti poberá ako základnú 
z nasledovných dôvodov: je aktívny, zapája sa do projektov a získava financie pre obec, z ktorých sa 
niektoré už aj zrealizovali, podieľa sa spolu s poslancami na organizovaní všetkých podujatí. Nie všetko 
sa mu podarilo a zostáva ešte veľa problémov, ale podľa neho je namieste pri bilancovaní tohto roka 
otvoriť aj túto otázku. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa väčšina poslancov zhodla na navýšení o 10%. Na otázku poslancov, o akú 
sumu by išlo a ako to ovplyvní rozpočet odpovedal hlavný kontrolór obce Ing. Urban – bolo by to 
navýšenie o cca. 223 eur v hrubom mesačne podľa minuloročnej priemernej mzdy, rozpočet to celkovo 
ročne zaťaží o sumu približne 4000 eur (super hrubá mzda so všetkými odvodmi).  Je predpoklad, že sa 
bude musieť v priebehu roku 2020 z tohto dôvodu upraviť rozpočet. Resp. je tu možnosť v prípade 
nedostatku financií opätovne toto navýšenie znížiť. 
 
Starosta obce dal následne hlasovať o navýšení platu starostu obce o 10% s účinnosťou od 1.1.2020. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Válentová  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Skříčková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/XII/2019). 
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b/ p. Remper – navrhol aby starosta oslovil okolité obce, či by neprispeli na zakúpenie stoličkového 
výťahu u doktora, keďže aj ich pacienti chodia k nemu. Ďalej sa poďakoval starostovi a poslancom za 
zorganizovanie vianočného posedenia. Upozornil však, že nie všetkým dôchodcom boli doručené 
pozvánky a chýbal tam mikrofón. 
 
c/ p. G. Cangárová – sa opýtala, či by nebolo namiesto zakúpenia pyrotechniky poslať tie peniaze do 
Prešova, starosta odpovedal že pyrotechnika už bola zakúpená a vyplatená. 
 
d/ p. poslankyňa Válentová – sa opýtala či bola udelená odmena pre p. Zuzanu Horváthovú, ktorá 
pracuje na MOS (AČ). Starosta odpovedal, že boli vybraní 3 zamestnanci MOS (AČ), ktorý budúci týždeň 
dostanú vecnú odmenu v hodnote 20 eur.  
 
K bodu 11.:  Uznesenia 
Uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
     
K bodu 12: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť, poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a všetko dobré v Novom roku a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Overovatelia:     p. Milan Herich  ............................ 
                           

               p. Marian 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 19.12.2019 

 
 
UZNESENIE Č. 1/XII/2019 
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. Milana Hericha, p. Mariana Zimana. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/XII/2019 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/XII/2019 
K bodu 4.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.4 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.4 - podľa prílohy č.2 tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 4/XII/2019 
K bodu 5.:  Schvaľovanie rozpočtu 2020-2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zostavenie rozpočtu obce na roky 2020-2022 ako neprogramového.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

 
B/ Schvaľuje:  Rozpočet obce Sirk na rok 2020.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

 
C/ Berie na vedomie:  Návrh rozpočtu obce Sirk na roky 2021-2022. 
 
D/ Berie na vedomie:  Stanovisko hlavného kontrolóra k zostaveniu rozpočtu na roky 2020-2022. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/XII/2019 
K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 1. polrok 2020.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 6/XII/2019 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 7/XII/2019 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
b/ Turnaj v stolnom tenise 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Spoluúčasť obce Sirk pri organizácii Vianočného turnaja v stolnom tenise, ktorý sa 

uskutoční dňa 28.12.2019 v telocvični ZŠ Sirk s rozpočtom 250,00 eur s DPH zo strany 
obce.  

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 8/XII/2019 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
c/ Turnaj v mini futbale 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Spoluúčasť obce Sirk pri organizácii Vianočného turnaja v mini futbale, ktorý sa 

uskutoční dňa 26.12.2019 v telocvični ZŠ Sirk s rozpočtom 250,00 eur s DPH zo strany 
obce.  

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 9/XII/2019 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
d/ Odmena poslanca OZ  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  V zmysle Zásad odmeňovania poslancov obce Sirk mimoriadnu finančnú odmenu vo 

výške 330,00 eur (v hrubom) pre poslanca OZ p. Mariana Zimana, za bezodplatné 
vozenie dreva obecným vozidlom PV3S v roku 2019.  

 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 10/XII/2019 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
e/ Odmena poslancov OZ  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  V zmysle Zásad odmeňovania poslancov obce Sirk mimoriadnu finančnú odmenu (v 

hrubom) poslancom OZ obce Sirk za aktívnu činnosť počas roka 2019 v nasledovnej 
výške: 

p. Ivan Cangár  100 eur   
p. Milan Herich  100 eur   
p. Juraj Petročko 100 eur   
p. Martina Skříčková 100 eur   
p. Mgr. Daniel Ziman 100 eur  
p. Jaroslav Kacian 150 eur  
p. Ing. Martin Beláň 200 eur  
p. Blažena Válentová 200 eur  
p. Marian Ziman 300 eur   

 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Válentová  

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

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

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

                       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 11/XII/2019 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
f/ 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 2019.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 12/XII/2019 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
g/ Odmena pre členov DHZ obce Sirk 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Mimoriadnu finančnú odmenu (v čistom) členom DHZ obce Sirk za aktívnu činnosť 

počas roka 2019 v nasledovnej výške: 
Tibor Alberty   100 eur  
Martin Frák  100 eur 
Jaroslav Kacian  100 eur 
Rastislav Ziman  100 eur 
Vladimír Kovalčík 100 eur 
Peter Kovalčík  100 eur 

   Milan Herich  200 eur 
Pavol Kovalčík  200 eur 

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

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

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

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

                       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 13/XII/2019 
K bodu 8.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 



 15 

UZNESENIE Č. 14/XII/2019 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
a/ Občianske združenie Cesta von – žiadosť o poskytnutie unimobunky (opätovné prerokovanie) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Sumu 1500,00 eur s DPH na zakúpenie unimobunky pre činnosť Občianskeho združenia 

Cesta von.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 15/XII/2019 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
b/ Občianske združenie Sirkovanci – žiadosť o NFP, poskytnutie KD a ŠJ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Nenávratný finančný príspevok vo výške 1000,00 eur s DPH a bezodplatné poskytnutie 

priestorov Kultúrneho domu a Školskej jedálne pre Občianske združenie Sirkovanci na 
organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia „2. Sirkovský ples“, ktorý sa bude konať 
dňa 15.2.2020 v Kultúrnom dome v Sirku.  

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 16/XII/2019 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
c/ Občianske združenie Rozkvet Gemera – žiadosť o NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Nenávratný finančný príspevok vo výške 500,00 eur s DPH pre Občianske združenie 

Rozkvet Gemera na činnosť Atletického klubu pri ZŠ v Sirku.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 17/XII/2019 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
d/ ZŠ Sirk – žiadosť o financovanie projektu „Cesta na trh práce“ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Navýšenie rozpočtovej položky pre ZŠ v Sirku na rok 2021 o sumu 4000,00 eur 

z dôvodu zapojenia sa ZŠ  v Sirku do projektu ÚPSVaR „Cesta na trh práce“ 
a financovania vytvoreného jedného pracovného miesta v trvaní 20 mesiacov.  

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 18/XII/2019 
K bodu 10.:  Diskusia 
a/ Určenie platu starostu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Plat starostu obce ako základný plat podľa priemernej mzdy v národnom  

hospodárstve X tabuľkový násobok 2,20 + 10 % navýšenie s účinnosťou od 1.1.2020.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Válentová  

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

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

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

                       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 19/XII/2019 
K bodu 10.:  Diskusia 
Písmená: b,c,d 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
 
 
 
Overovatelia:     p. Milan Herich  ............................ 
                           

               p. Marian 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 2020 – 2022  
 

 

V zmysle § 18f, 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 2020 – 2022 a k 
návrhu rozpočtu na rok 2019. 
 
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (ďalej len „odborné 
stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 a 
plnenia rozpočtu za rok 2019, 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 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu obce na rok 2020 (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.  
 



 19 

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 2019. Pri návrhu rozpočtu sa zhodnotila 
reálnosť predpokladaných príjmov, na základe ktorých bolo možné zostaviť výdavkovú časť návrhu 
rozpočtu. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2020 vychádza z upravenej základne rozpočtu z roku 2019, s prihliadnutím na 
skutočnosť čerpania a tiež očakávaným čerpaním do konca roka 2019. 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 2020, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2021, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2022. 
 
Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný 
rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2020 je záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva rozpočtové roky majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších 
rozpočtových rokoch. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2020 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 2020 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom.  
Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2020 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2019, 
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2019 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 2020 
stanovený, rozpočet a financovanie bude upravené podľa skutočne poskytnutých zdrojov v roku 2019.  

 
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 2020 a 2021 – 2022. 
 

Rozpočtové roky  2020 2021 2022 

Bežné príjmy celkom (€) 1 116 054 1 116 054 1 116 054 

Bežné výdavky celkom (€) 1 146 054 1 116 054 1 116 054 
Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

- 30 000 0 0 

 

Rozpočtové roky  2020 2021 2022 

Kapitálové príjmy celkom (€) 500 000 0 0 

Kapitálové výdavky celkom (€) 710 000 0 0 

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

- 210 000 0 0 

 

Rozpočtové roky  2020 2021 2022 

Príjmové finančné operácie (€) 240 000 0 0 

Výdavkové finančné operácie (€) 0 0 0 

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

+ 240 000 0 0 

 
Rozpočet celkom:  
 

Rozpočtové roky  2020 2021 2022 

Príjmy celkom (€) 1 856 054 1 116 054 1 116 054 

Výdavky celkom (€) 1 856 054 1 116 054 1 116 054 

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

0 0 0 

 
 
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu obce na rok 2020 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 2020 schváliť 
a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 vziať na vedomie. 
 
 
 
 
V Sirku 19.12.2019 
 

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

   hlavný kontrolór obce 
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Príloha č.2 

Obec Sirk      Finančný rozpočet 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 4 
 

 
 
PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 

Ekonomická 
klasifikácia 

 Rozpočet 2019 

Položka Podp. 

Názov 

Zdroj Schválený Upravený 

    BEŽNÉ PRÍJMY        

223 3 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 72F 30.000,00 12.000,00 

312 1 Transfery zo štátneho rozpočtu 111 118.960,00 147.000,00 

312 12 Prenesený výkon štátnej správy 111 504.278,40 516.000,00 

    Bežné príjmy spolu (po zmenách rozpočtu)   1.203.452,40 1.225.214,00 

  Navýšenie bežných príjmov (po zmenách rozpočtu)    + 21.761,60 

    FINANČNÉ OPERÁCIE        

453   Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  131 I 0,00 31.456,20 

    Finančné operácie spolu (po zmenách rozpočtu)   150.000,00 181.456,20 

  Navýšenie finančných operácií (po zmenách rozpočtu)    + 31.456,20 

1.901.452,40 1.954.670,20 

  
Celkový rozpočet (po zmenách) - príjmy 

  + 53.217,80 
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Obec Sirk     Finančný rozpočet 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 4 
 

 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 

Rozpočet 2019 Funkčná a ekonomická 
klasifikácia 

Názov Zdroj 
Schválený Upravený 

      BEŽNÉ VÝDAVKY    

1 1 1    Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad    

1 1 1   621   Poistné do Všeobecnej zdrav. Poisťovne 41 9.000,00 3.000,00 

1 1 1   623   Poistné do ostatných zdrav. Poisťovní 41 1.000,00 8.000,00 

1 1 1  632 4 Komunikačná infraštruktúra 41 500,00 1.500,00 

1 1 1  633 1 Interiérové vybavenie 111 0,00 2.500,00 

1 1 1  633 1 Interiérové vybavenie 41 0,00 800,00 

1 1 1  633 2 Výpočtová technika 41 1.000,00 2.000,00 

1 1 1  633 6 Všeobecný materiál 111 0,00 440,00 

1 1 1  633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 111 0,00 1.000,00 

1 1 1  635 9 Rutinná a štandardná údržba softvéru 41 0,00 400,00 

1 1 1  637 2 Konkurzy a súťaže 41 0,00 700,00 

1 1 1  637 3 Služby - propagácia, reklama a inzercia 41 0,00 700,00 

1 1 1  642 14 Transfery jednotlivcovi 41 0,00 1.400,00 

1 6 0    Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Voľby 111 0,00 3.370,00 

3 2 0    Ochrana pred požiarmy - DHZO Sirk    

3 2 0  633 5 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 111 1.400,00 0,00 

3 2 0  633 6 Všeobecný materiál 41 0,00 600,00 

3 2 0  633 10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 41 800,00 1.600,00 

3 2 0  634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 41 0,00 100,00 

3 2 0  634 3 Poistenie (PZP a havarijné poistenie) 41 0,00 150,00 

3 2 0  634 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 41 0,00 500,00 
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3 2 0   637 4 Všeobecné služby 41  0,00 100,00 

7 6 0    Zdravotníctvo inde neklasifikované - Zdravotné stredisko    

7 6 0  635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí 41 0,00 500,00 

8 1 0    Rekreačné a športové služby    

8 1 0  421 1 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 41 6.000,00 6.800,00 

8 2 0    Kultúrne služby    

8 2 0  633 6 Všeobecný materiál 41 0,00 700,00 

8 2 0  635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí (rekonštrukcia kino STACHANOV) 111 0,00 30.000,00 

8 4 0    Náboženské a iné spoločenské služby - Dom smútku    

8 4 0  637 4 Všeobecné služby 41 0,00 100,00 

9 1 1    Predprimárne vzdelávanie - Materská škola    

9 1 1  621  Poistné do Všeobecnej zdrav. poisťovne 41 2.800,00 0,00 

9 1 1  623  Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 41 0,00 3.800,00 

9 1 1  633 2 Výpočtová technika 111 0,00 1.470,00 

9 1 1  633 6 Všeobecný materiál 111 0,00 1.080,00 

9 1 1  635 4 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení, techniky a náradia 111 2.000,00 0,00 

9 1 2    Primárne vzdelávanie - Základná škola    

9 1 2    Dopravné (z roku 2018) 131 I 0,00 1.456,20 

9 6 0    Vedľajšie služby v školstve - Školská jedáleň    

9 6 0  611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 111 0,00 3.680,00 

9 6 0  633 1 Interiérové vybavenie 41 0,00 3.200,00 

9 6 0  633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 41 0,00 900,00 

9 6 0  633 11 Potraviny 72f 30.000,00 12.000,00 

9 6 0  633 11 Potraviny 111 0,00 33.000,00 

9 6 0  637 1 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 41 0,00 100,00 

      Bežné výdavky spolu (po zmenách rozpočtu bez ZŠ)  668.384,00 741.530,20 

      Bežné výdavky spolu (po zmenách rozpočtu)  1.172.662,40 1.245.808,60 

      Navýšenie bežných výdavkov (po zmenách rozpočtu)    +73.146,20 

      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY    
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1 1 1    Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad    

1 1 1  714 1 Nákup dopravných prostriedkov  7.000,00 4.000,00 

3 2 0    Ochrana pred požiarmy - DHZO Sirk    

3 2 0  717 2 Rekonštrukcia a modernizácia - Požiarna zbrojnica 131 I 30.000,00 25.677,39 

3 2 0  717 2 Rekonštrukcia a modernizácia - Požiarna zbrojnica 46 5.000,00 8.000,00 

3 2 0  719 14 Vratky 131 I 0,00 4.322,61 

      Kapitálové výdavky spolu (po zmenách rozpočtu)  698.000,00 698.000,00 

      Navýšenie kapitálových výdavkov (po zmenách rozpočtu)    +0,00 

1.870.662,40 1.943.808,60 

 
Celkový rozpočet (po zmenách) – výdavky 

  + 73.146,20 

Celkový rozpočet obce SIRK po rozpočtovom opatrení č.4 je PREBYTKOVÝ vo výške  + 10.861,60 

      
    
 


