Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 29.6.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Martin Beláň, 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./
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
5./
Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2019 stanovisko HK k záverečnému účtu
6./
Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
7./
Schvaľovanie Návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce
8./
Rozširovanie kapacít Materskej školy v Sirku
9./
Rekonštrukcia kotolne Základnej školy v Sirku
10./
Rekonštrukcia futbalového areálu v Sirku
11./
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2
12./
Informácie starostu obce
13./
Informácie hlavného kontrolóra obce
14./
Žiadosti občanov
15./
Diskusia
16./
Uznesenia
17./
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. Válentová sa ospravedlnila.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing. Martina Beláňa a p. Mgr. Daniela Zimana.
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/VI/2020).
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(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Skříčková, Mgr. D. Ziman, M. Ziman)

(Válentová)

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.
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/VI/2020). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
K bodu 4.: Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 predniesol starosta obce.
OZ zobralo správu nezávislého audítora na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/VI/2020).
K bodu 5.: Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2019, stanovisko HK k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Sirk za rok 2019 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban.
Následne p. Ing. Urban predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk
s odporúčaním pre OZ – schváliť záverečný účet bez výhrad.
OZ zobralo Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2020).
Prebehla krátka diskusia.
Starosta dal následne hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Záverečný účet obce Sirk za rok 2019 bol schválený bez výhrad (uznesenie č. 4/VI/2020).
Starosta dal následne hlasovať za schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019
na tvorbu rezervného fondu vo výške 945,00 EUR.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2020).
Starosta dal hlasovať za schválenie stavu rezervného fondu k 1.1.2020 vo výške 372.228,90 EUR.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2020).
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K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý predniesol
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020. Hlavný kontrolór obce
informoval, že neobdržal žiadne pripomienky k tomuto návrhu plánu.
Starosta dal hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2. 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/VI/2020).
K bodu 7.: Schvaľovanie Návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce
Starosta obce odovzdal slovo predsedovi vyraďovacej komisie p. Petročkovi, ktorý prítomných
oboznámil s Návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce Sirk.
Prebehla krátka diskusia.
Starosta dal hlasovať za schválenie Návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce Sirk.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VI/2020).
K bodu 8.: Rozširovanie kapacít Materskej školy v Sirku
Starosta informoval, že obec sa v minulom období zapojila do výzvy na Rozšírenie kapacít Materskej
školy v Sirku.
Následne starosta obce informoval, že prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu tohto projektu
formou výzvy na predkladanie ponúk. Toto už bolo ukončené a vyhodnotené. Následne informoval
o zápisnici z vyhodnotenia ponúk.
Na základe zápisnice z vyhodnotenia verejného obstarávania zo dňa 24.4.2020 sa víťazom verejného
obstarávania stal uchádzač Orfeus s.r.o., Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať za realizáciu zákazky s názvom „Rozšírenie kapacít Materskej školy v Sirku“ firmou
Orfeus s.r.o., Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota v celkovej cene 300.666,94 eur s DPH
(230.470,00 eur bude hradených z poskytnutého NFP z EŠIF a 70.196,94 eur bude hradených
z rezervného fondu obce Sirk).
Hlasovanie:

ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VI/2020).
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K bodu 9.: Rekonštrukcia kotolne Základnej školy v Sirku
Starosta informoval, že obec sa zapojila v minulom období do výzvy na Rekonštrukciu kotolne Základná škola Sirk.
Následne starosta obce informoval, že prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu tohto projektu
formou výzvy na predkladanie ponúk. Toto už bolo ukončené a vyhodnotené. Následne informoval
o zápisnici z vyhodnotenia ponúk.
Na základe zápisnice z vyhodnotenia verejného obstarávania zo dňa 3.3.2020 sa víťazom verejného
obstarávania stal uchádzač DCG-group s.r.o., Námestie slobody 4, 974 01 Banská Bystrica.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať za realizáciu zákazky s názvom „Rekonštrukcia kotolne - Základná škola Sirk“
firmou DCG-group s.r.o., Námestie slobody 4, 974 01 Banská Bystrica v celkovej cene
224.536,34 eur s DPH. (213.309,52 eur bude hradených z poskytnutého NFP z EŠIF a 11.226,82 eur
bude hradených z rezervného fondu obce Sirk).
Hlasovanie:

ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/VI/2020).
K bodu 10.: Rekonštrukcia futbalového areálu v Sirku
Starosta informoval, že bola podpísaná zmluva o dotácii vo výške 10.000,00 eur plus spoluúčasť obce
vo výške 3334,00 eur so Slovenským futbalovým zväzom. Podľa projektu má ísť o rekonštrukciu tribún,
oplotenia, striedačiek a výstavbu ochrannej siete za bránou. Nie všetko sa však zrealizuje, nakoľko
dotácia bola schválená v nižšej výške (žiadalo sa 15.000,00 eur).
Zatiaľ sa s tejto sumy vyčerpalo 3.492,00 eur na dodanie 2 ks futbalových striedačiek.
Starosta obce predniesol 3 ponuky na rekonštrukciu hlavnej tribúny (zoradené od najlacnejšej):
1) GEMER KOVO s.r.o. Sirk 8.616,00 eur s DPH
2) Ľudovít Tamáš, Revúca 8.858,00 eur s DPH
3) L-DEN Slovakia s.r.o. Lutila 11.580,00 eur s DPH
Prebehla diskusia. V ktorej sa poslanci zoznámili s jednotlivými ponukami.
Starosta dal hlasovať za najlacnejšiu ponuku, aby rekonštrukciu hlavnej tribúny pri futbalovom ihrisku
v Sirku realizovala firma GEMER KOVO s.r.o. Sirk za 8.616,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/VI/2020).
Vzhľadom na skutočnosť, že ponuka od firmy GEMER KOVO s.r.o. Sirk získala v hlasovaní potrebné
kvórum hlasov o ostatných ponukách sa už nehlasovalo.
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K bodu 11.: 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 nasledovne:
1)
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Rekreácia, kultúra a náboženstvo – kultúrne služby
(položka 635 006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí, kód zdroja 41) navýšenie
položky o sumu 12.000,00 eur (z pôvodných 3.000,00 eur na 15.000,00 eur) – položka je
k 22.6.2020 čerpaná v sume 4989,00 eur.
-

V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka 633
006 – Všeobecný materiál, kód zdroja 41) zníženie položky o sumu 4.000,00 eur (z
pôvodných 20.000,00 eur na 16.000,00 eur) – položka je k 22.6.2020 čerpaná v sume
7419,00 eur.

-

V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka 635
006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí, kód zdroja 41) zníženie položky o sumu
8.000,00 eur (z pôvodných 16.000,00 eur na 8.000,00 eur) – položka je k 22.6.2020
čerpaná v sume 1682,00 eur.

Poznámka: Zmena je z dôvodu rekonštrukcie strechy na kine Stachanov, ktorá bola schválená v sume
43.729,27 eur s DPH, z ktorej obec uhradila 13.729,27 eur a Ministerstvo kultúry 30.000,00 eur.
V zmluve s Ministerstvom kultúry je podmienka, že spoluúčasť obce musí byť uhradená z bežných
výdavkov a nie z kapitálových.
2)
V časti príjmové finančné operácie rozpočtu – položka 453 (zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov, kód zdroja 131J) navýšenie položky o sumu 29.487,33 eur (z
pôvodných 30.000,00 eur na 59.487,33 eur).
Poznámka: Ide o nevyčerpané prostriedky z roku 2019: dopravné ZŠ - 718,00 eur, nevyčerpané
normatívne finančné prostriedky ZŠ – 20.016,58 eur, nevyčerpané prostriedky za stravu – 8.614,80 eur
a nevyčerpané prostriedky na knižnicu – 137,95 eur.
-

-

V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka 637
037 – Vratky, kód zdroja 131J) navýšenie položky o sumu 137,95 eur (z pôvodných 0,00 eur
na 137,95 eur) – položka je k 22.6.2020 čerpaná v sume 137,95 eur.

-

V časti bežné výdavky rozpočtu – Vedľajšie služby v školstve - Školská jedáleň (položka 637
037 – Vratky, kód zdroja 131J) navýšenie položky o sumu 8614,80 eur (z pôvodných 0,00
eur na 8614,80 eur) – položka je k 22.6.2020 čerpaná v sume 8614,80 eur.

-

V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
717 002 – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 46) zníženie položky o sumu 16.000,00
eur (z pôvodných 98.000,00 eur na 82.000,00 eur) – položka je k 22.6.2020 čerpaná v sume
0,00.
V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Vzdelávanie – Predprimárne vzdelávanie Materská
škola (položka 717 002 – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 46) zvýšenie položky o
sumu 16.000,00 eur (z pôvodných 55.000.00 eur na 71.000,00 eur).

3)

-

Poznámka: Z dôvodu odsúhlasenia rekonštrukcie MŠ s vyššou spoluúčasťou obce.
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Týmto rozpočtovým opatrením sa :

- bežné príjmy (bez ZŠ) nemenia
- bežné príjmy (spolu so ZŠ) nemenia
- kapitálové príjmy nemenia
- príjmové finančné operácie zvyšujú
- bežné výdavky (bez ZŠ) zvyšujú
- bežné výdavky (spolu so ZŠ) zvyšujú
- kapitálové výdavky nemenia
- výdavkové fin. operácie nemenia

707.128,00 €
1.289.192,60 €
500.000,00 €
294.487,33 €
745.880,75 €
1.348.679,93 €
710.000,00 €
10.000,00 €

Po rozpočtovom opatrení č.2 je celkový rozpočet obce prebytkový v sume 15.000,00 eur.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2020 – rozpočtové
opatrenie č.2.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/VI/2020). Rozpočtové opatrenie č.2 bolo schválené.
K bodu 12.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Starosta obce informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú
splnené okrem:
UZNESENIE Č. 5/VIII/2019 – Výťah v zdravotnom stredisku. Táto otázka je stále otvorená a ak sa počas
roka 2020 zvýši dopyt (záujem) zo strany pacientov o takéto zariadenie zaradí sa to do rokovania.
UZNESENIE Č. 14/XII/2019 - Občianske združenie Cesta von – žiadosť o poskytnutie unimobunky –
nesplnené. Starosta informoval, že získal informácie o dvoch unimobunkách v obci, ktoré by boli na
predaj za 1500 a 800 eur (obe bez dopravy). Je tu však možnosť, využiť jeden z bytov v samotnej osade,
ak sa u niektorých obyvateľov nesplnia podmienky na uzavretie novej nájomnej zmluvy. V marci sa
zmluvy predĺžili všetkým nájomcom. Ďalšie zmluvy sa budú posudzovať v júli 2020. Preto navrhol
počkať do tohto termínu.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/VI/2020).
b/ Slobodáreň – navýšenie fondu opráv v obecných nájomných bytoch
Starosta obce predostrel návrh obyvateľov najomných bytov v Slobodárni na zvýšenie poplatku do
fondu opráv zo súčasných 10,00 eur na 15,00 eur mesačne, o čom si rozhodli na schôdzi nájomcov
bytov.
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať o tomto návrhu, s platnosťou od
1.9.2020.
Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
1 poslanec
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/VI/2020).
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(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Skříčková, Mgr. D. Ziman)
(M. Ziman)
(Válentová)

c/ Zriadenie novej komisie
Starosta obce navrhol vytvorenie novej komisie s názvom Bytová komisia - Slobodáreň, ktorej úlohou
bude posudzovanie osôb (rodín) zaradených do zoznamu čakateľov na obecné byty v Slobodárni,
odporúčanie pre starostu a poslancov OZ, pred prideľením samotného bytu, návrhy na rekonštrukciu a
zlepšovanie pomerov v bytovke.
Prebehla diskusia, po ktorej starosta navrhol zriadiť Bytovú komisiu – Slobodáreň v zložení:
Predseda:
Marian Ziman
Členovia:
Jaroslav Kacian, Mgr. Daniel Ziman, Rastislav Libák, Dušan Tamáš
Hlasovanie:

ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VI/2020).
d/ Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých psov
Starosta obce informoval o potrebe uzatvorenia zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých psov s
osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, nakoľko obec nie je spôsobilá (kompetentná) na takúto
činnosť. Predostrel návrh zmluvy od p. Bc. Slanej – odchyt túlavých zvierat.
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci navrhli získať do ďalšieho zastupiteľstva ešte iné ponuky, aby sa
mohli porovnať poplatky za takúto službu, nakoľko podľa jednej ponuky sa nedá posúdiť či sú ceny za
takéto služby primerané. Starosta navrhol informácie vziať len na vedomie.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/VI/2020).
e/ Zámena pozemkov
Starosta obce informoval, o spracovanom rozpočte na rekonštrukciu cesty medzi Štokovcom a
Turčockým Železníkom (Krížom) v sume 66.287,23 eur. Niektoré pozemky pod touto cestou nepatria
obci. Majiteľ týchto pozemkov p. Pribula vyjadril súhlas k zámene týchto jeho pozemkov za rovnako
veľké obecné pozemky.
Prebehla diskusia. Po ktorej starosta navrhol aby sa zišla komisia - Hospodárska, LVH, stavebného
poriadku a pripravila zoznam vhodných obecných pozemkov k zámene.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/VI/2020).
K bodu 13.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch
kontrol za predchádzajúce obdobie:
7/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
február 2020.
8/2020 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za február 2020
9/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
marec 2020.
10/2020 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za marec 2020.
11/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
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apríl 2020.
12/2020 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za apríl 2020.
13/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za
máj 2020.
14/2020 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za máj 2020.
15/2020 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 1. štvrťrok 2020.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/VI/2020).
K bodu 14.: Žiadosti občanov
a/ Renáta Urbanová – vykurovanie budovy Stará krčma
Starosta obce predniesol žiadosť menovanej o podanie informácie, či obec zabezpečí vykurovanie
v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne 2020/2021 v budove alebo si ho budú zabezpečovať sami.
Prebehla diskusia, v ktorej poslanci a starosta poukázali na potrebu kompletnej rekonštrukcie tejto
budovy – strecha, kúrenie, odpad, okná, fasáda. Preto by bolo vhodné mať celkový rozpočet, koľko by
to obec stálo, aby sa mohlo rozhodnúť či je to pre obec prijateľné. Pred samotnou rekonštrukciou je
potrebné sa stretnúť tiež s nájomcami, a prehodnotiť podmienky nájomných zmlúv, aby sa nestalo, že
budova sa z rekonštruuje a v prípade zvýšenia nájmu to nájomcovia odmietnu. Padli tiež názory, že
budova by sa mala odpredať a nech si ju budúci vlastníci opravujú sami.
Starosta obce preto navrhol hlasovať za spracovanie rozpočtu na celkovú rekonštrukciu budovy „Starej
krčmy“.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/VI/2020).
b/ Obyvatelia Slobodárne – žiadosť o zakúpenie a výmenu okien
Starosta obce predniesol žiadosť obyvateľov Slobodárne, na výmenu okien v obecných nájomných
bytoch, nakoľko sú vo veľmi zlom technickom stave.
Prebehla diskusia, kde sa poslanci zhodli, že okná sú v zlom stave, ale tiež treba rozlišovať jednotlivých
nájomcov, či majú uhradené všetky poplatky spojené s bývaním. O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór
obce Ing. Urban, ktorý informoval, že k dnešnému dňu sú len 4 nájomné byty v budove „Slobodáreň“
bez akýchkoľvek podlžností.
Starosta preto navrhol, aby sa vymenili okná len v bytoch, ktoré sú bez podlžností. Ostatným
nájomcom by sa menili až po doplatení svojich podlžností voči obci.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/VI/2020).
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c/ Perla Sabadošová – žiadosť o prijatie opatrení
Starosta predniesol žiadosť menovanej, na prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
premávky na miestnej komunikácii v správe obce, v úseku pri rodinných domoch v časti Železník č.198
a 199, nakoľko v minulosti došlo vzhľadom k jej dopravno-technickým parametrom (pomerne ostrá
ľavotočivá zákruta a úzka vozovka) k dopravnej nehode, ktorou došlo k poškodeniu rohu rodinného
domu č. 198. Poškodenie boli nútení na vlastné náklady (1000 eur) sanovať vlastníci rodinného domu.
Starosta navrhol vykonať obhliadku miesta, a spolu s vlastníkmi dotknutých rodinných domov navrhnúť
najvhodnejšie technické riešenie, aby sa zvýšila bezpečnosť dopravy v danom úseku a zároveň neboli
upreté vlastnícke práva na užívanie dotknutých nehnuteľnosti.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/VI/2020).
d/ Iveta Bukovická – žiadosť o prenájom pozemku
Starosta predniesol žiadosť menovanej o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré menovaná
chce využiť po likvidácii náletových drevín na obnovenie trávneho porastu a ovocných stromov.
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako pozemky:
- parcela registra C, parcelné číslo 1408, vo výmere 8519 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast,
- parcela registra C, parcelné číslo 740/4, vo výmere 2679 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast.
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli aby sa majetok prenajal z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, s tým, aby nájomca za užívanie týchto prenajatých pozemkov platil dane v zmysle platných VZN
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Sirk.
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/VI/2020).
Starosta obce ďalej navrhol aby sa zverejnil zámer prenajať tieto pozemky z dôvodu hodného
osobitného zreteľa p. Ivete Bukovickej, bytom Železník 248, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nájomca
bude povinný platiť obci Sirk daň z týchto pozemkov v zmysle platného VZN o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky obec v súčasnosti nevyužíva,
a nemá dostatočné kapacity aby ich udržiavala a teda tieto pozemky postupne zarastajú vplyvom
náletových drevín. Menovaná jediná prejavila záujem o využitie týchto pozemkov, čím sa zabráni
ďalšiemu zarastaniu týchto pozemkov a obnoví sa charakter týchto pozemkov – trvalé trávne porasty.
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Starosta obce dal hlasovať za zverejnenie návrhu prenajať uvedené pozemky p. Ivete Bukovickej z
dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/VI/2020).
e/ SCK Magnezit Jelšava – žiadosť o podporu podujatia
Starosta obce predniesol žiadosť Slovenského cykloklubu Magnezit Jelšava o finančnú alebo materiálnu
podporu na zabezpečenie športového podujatia „8. kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy – Rudnou
cestou“, ktoré sa bude konať dňa 5.7.2020. Podujatie bude mať štart a cieľ v meste Jelšava a jeho trasa
povedie aj cez obec Sirk v predpokladanom čase 11,24 hod.. Touto cestou zároveň žiadajú OcÚ v Sirku
o vyhlásenie tejto akcie v miestnom rozhlase aby sa predišlo prípadným nebezpečným situáciám. Na
celú akciu bude dohliadať Polícia SR.
V diskusii poslanci OZ navrhli finančný príspevok pre toto podujatie vo výške 100,00 eur a propagáciu
podujatia v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce Sirk a informačných tabuliach obce.
Starosta dal hlasovať o finančnom príspevku vo výške 100,00 eur s DPH pre športové podujatie
organizované SCK Magnezit Jelšava:
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/VI/2020). Žiadosť bola schválená.
f/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Karol Dani, Sirk č.309
Starosta predniesol žiadosť menovaného o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z rodinných dôvodov, nemá kde bývať. Ďalej informoval, že menovaný nemá voči obci žiadne
podlžnosti. Starosta navrhol schváliť túto žiadosť a zaradiť menovaného do poradovníka na obecný
nájomný byt v budove „Slobodáreň“.
Hlasovanie:
ZA:
8 poslancov
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL:
0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ:
1 poslanec
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/VI/2020).
g/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Jozef Rusnák, Jelšavská Teplica č.46
Starosta predniesol žiadosť menovaného o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z rodinných dôvodov, nemá kde bývať.
Starosta informoval, že u menovaného obec eviduje podlžnosti v sume 144,18 eur, ktoré obec
v súčasnosti vymáha.
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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. 23/VI/2020).
h/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Ružena Ikriová, Sirk č.137
Starosta predniesol žiadosť menovanej o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň,
z rodinných dôvodov, nemá kde bývať.
Starosta informoval, že u menovanej obec eviduje podlžnosti v sume 629,28 eur, ktoré obec
v súčasnosti vymáha.
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. 24/VI/2020).
K bodu 15.: Diskusia
a/ p. poslanec M. Ziman – poukázal na nedostatky pri realizácii jednotlivých projektov, ktoré sa
prehliadnu pri odovzdávaní, a potom sa musia riešiť. Navrhol aby sa odovzdávania stavieb,
zúčastňovalo viac osôb, ak si obec nechce platiť stavebný dozor. Starosta súhlasil, že napr. členovia
komisie – Hospodárska, LVH, stavebného poriadku by sa mohli zúčastňovať odovzdávania diela. P.
poslanec Petročko dodal, že by bolo možno vhodné aby sa mohli zúčastňovať aj kontrol počas
samotnej realizácie projektu.
b/ p. Čatloš – sa opýtal, na pôvodný eternit z kina Stachanov – starosta odpovedal, že je zbalený vo
vreciach na povale kina, jeho odvoz a likvidácia nebola v cene rekonštrukcie strechy kina. Likvidácia
tohto odpadu sa bude riešiť samostatne.
c/ p. Remper – sa opýtal poslancov a starostu či majú vyzerať rigóly tak ako vyzerajú v Starom Sirku,
nech sa idú pozrieť, peniaze dedina má a rigól starosta nevie dať spraviť. Tiež upozornil, že starosta
pred rokom povedal, že má vrecovaný asfalt a doteraz nedal opraviť dieru pri moste v Starom Sirku.
Ďalej požiadal aby starosta a komisie riešili rómov, ktorí mu rozbíjajú eternitovú strechu – starosta
a poslanec Kacian odpovedali, prečo nezavolal políciu, keď niekto ničí jeho majetok – bez odpovede.
Ďalej upozornil, že nie je vykosený chodník k zadnej časti cintorína v Sirku, a že chýba prechod pre
chodcov pred OcÚ.
Ďalej sa opýtal, čo starosta okrem kamerového systému urobil pre Starý Sirk – dolná časť – podľa neho
nič.
d/ p. Tamáš – upozornil, že autobusy pri OcÚ stoja mimo oficiálnej zastávky, blokujú križovatku. Tiež
upozornil, že mladí rómovia vysedávajú na schodoch pred OcÚ a robia neporiadok a hluk. A tiež
požiadal aby obec vyhodila cudzích rómov z obce – starosta odpovedal, že to nie je možné, ak tu niečo
kúpia alebo sú na návšteve čo často tvrdia, starosta ani nikto iný ich nemôže vykázať z obce. Autobusy
bude riešiť z SAD Revúca a mládež neustále upozorňuje.
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e/ p. G. Cangárová – sa opýtala, či sa nedajú vytvoriť hliadky, lebo rómske deti ničia ovocné stromy
v súkromných záhradách. Starosta odpovedal, že aj hliadky, rovnako ako starosta majú obmedzené
právomoci. Znovu zopakoval, že ak niekto ničí súkromný majetok alebo kradne ovocie treba volať
políciu.
f/ p. poslanec Mgr. D. Ziman – navrhol umiestniť odpadkový kôš, pri pomníku na Železníku a ďalej
upozornil, že multifunkčné ihrisko je potrebné pred otvorením skontrolovať a poopravovať.
g/ p. Alberti – upozornil, že rozhlas v časti Nové Červeňany často chrčí, nefunguje správne.
h/ p. Ing. Beláň – upozornil na potrebu vyčistenia korýt potokov v obci, vyzval starostu aby oficiálne
oslovil správcu toku nech sa vyjadrí čo s tým chcú robiť a hlavne kedy.
K bodu 16.: Uznesenia
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch.
K bodu 17: 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. Mgr. Daniel Ziman
p. Ing. Martin Beláň

............................
............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 29.6.2020

UZNESENIE Č. 1/VI/2020
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu.
B/ Schvaľuje: Overovateľov zápisnice: p. Mgr. Daniela Zimana, p. Ing. Martina Beláňa.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

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

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

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 3/VI/2020
K bodu 4.: Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019.

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

UZNESENIE Č. 4/VI/2020
K bodu 5.: Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2019, stanovisko HK k záverečnému účtu
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk.
B/ Schvaľuje:

Záverečný účet obce Sirk za rok 2019 bez výhrad.

C/ Schvaľuje:

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 945,00 EUR.

D/ Schvaľuje:

Stav rezervného fondu k 1.1.2020 vo výške 372.228,90 EUR.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 5/VI/2020
K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 2. polrok 2020.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 6/VI/2020
K bodu 7.: Schvaľovanie Návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Návrh vyraďovacej komisie na vyradenie majetku obce Sirk.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 7/VI/2020
K bodu 8.: Rozširovanie kapacít Materskej školy v Sirku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rekonštrukciu Materskej školy v Sirku za účelom rozšírenia jej kapacít, firmou Orfeus
s.r.o., Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota, v celkovej cene 300.666,94 eur
s DPH, z čoho:
230.470,00 eur bude hradených z poskytnutého NFP z EŠIF
70.196,94 eur bude hradených z rezervného fondu obce Sirk

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 8/VI/2020
K bodu 9.: Rekonštrukcia kotolne Základnej školy v Sirku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rekonštrukciu kotolne Základnej školy v Sirku, firmou DCG-group s.r.o., Námestie
slobody 4, 974 01 Banská Bystrica, v celkovej cene 224.536,34 eur s DPH, z čoho:
213.309,52 eur bude hradených z poskytnutého NFP z EŠIF
11.226,82 eur bude hradených z rezervného fondu obce Sirk

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 9/VI/2020
K bodu 10.: Rekonštrukcia futbalového areálu v Sirku
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Rekonštrukciu hlavnej tribúny pri futbalovom ihrisku firmou GEMER KOVO s.r.o., Sirk
317, 049 64 Sirk, v celkovej cene 8.616,00 eur s DPH.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 10/VI/2020
K bodu 11.: Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:
-

-

-

-

-

Hlasovanie:

Rozpočtové opatrenie č.2:
1.
V časti bežné výdavky rozpočtu – Rekreácia, kultúra a náboženstvo – kultúrne služby
(položka 635 006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí, kód zdroja 41) navýšenie
položky o sumu 12.000,00 eur.
V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka 633
006 – Všeobecný materiál, kód zdroja 41) zníženie položky o sumu 4.000,00 eur.
V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka 635
006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí, kód zdroja 41) zníženie položky o sumu
8.000,00 eur.
2.
V časti príjmové finančné operácie rozpočtu – položka 453 (zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov, kód zdroja 131J) navýšenie položky o sumu 29.487,33 eur.
V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka 637
037 – Vratky, kód zdroja 131J) navýšenie položky o sumu 137,95 eur.
V časti bežné výdavky rozpočtu – Vedľajšie služby v školstve - Školská jedáleň (položka 637
037 – Vratky, kód zdroja 131J) navýšenie položky o sumu 8614,80 eur.
3.
V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby – obecný úrad (položka
717 002 – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 46) zníženie položky o sumu 16.000,00
eur.
V časti kapitálové výdavky rozpočtu – Vzdelávanie – Predprimárne vzdelávanie Materská
škola (položka 717 002 – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 46) zvýšenie položky o
sumu 16.000,00 eur.
ZA:

8 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 11/VI/2020
K bodu 12.: Informácie starostu obce
a/ Plnenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

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

UZNESENIE Č. 12/VI/2020
K bodu 12.: Informácie starostu obce
b/ Slobodáreň – navýšenie fondu opráv v obecných nájomných bytoch
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zvýšenie poplatku do fondu opráv v obecných nájomných bytoch v budove
“Slobodáreň” zo súčasných 10,00 eur na 15,00 eur, s platnosťou od 1.9.2020.

Hlasovanie:

ZA:

7 poslancov

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

0 poslancov
1 poslanec
(M. Ziman)
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

(Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,
Skříčková, Mgr. D. Ziman)

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 13/VI/2020
K bodu 12.: Informácie starostu obce
c/ Zriadenie novej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Zriadenie novej komisie s názvom Bytová komisia – Slobodáreň, ktorej úlohou bude
posudzovanie osôb (rodín) zaradených do zoznamu čakateľov na obecné byty v
Slobodárni, odporúčanie pre starostu a poslancov OZ, pred pridelením samotného
bytu, návrhy na rekonštrukciu a zlepšovanie pomerov v bytovke. Zloženie komisie:
predseda:
p. Marian Ziman
členovia:
p. Jaroslav Kacian
p. Mgr. Daniel Ziman
p. Rastislav Libák
p. Dušan Tamáš

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 14/VI/2020
K bodu 12.: Informácie starostu obce
d/ Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých psov
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o potrebe uzatvorenia zmluvy na
a umiestňovanie túlavých zvierat.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 15/VI/2020
K bodu 12.: Informácie starostu obce
e/ Zámena pozemkov

odchyt

Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o možnosti zámeny pozemkov potrebných
k rekonštrukcii miestnej komunikácie medzi Štokovcom a Turčockým
Železníkom.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 16/VI/2020
K bodu 13.: Informácie hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 17/VI/2020
K bodu 14.: Žiadosti občanov
a/ Renáta Urbanová – vykurovanie budovy Stará krčma
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Spracovanie rozpočtu na celkovú rekonštrukciu budovy „Stará krčma“.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 18/VI/2020
K bodu 14.: Žiadosti občanov
b/ Obyvatelia Slobodárne – žiadosť o zakúpenie a výmenu okien
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Výmenu okien v nájomných bytoch v budove „Slobodáreň“, ktorých nájomcovia
nemajú voči obci žiadne podlžnosti.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

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

21

UZNESENIE Č. 19/VI/2020
K bodu 14.: Žiadosti občanov
c/ Perla Sabadošová – žiadosť o prijatie opatrení
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Berie na vedomie:

Informácie k potrebe prijatia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
premávky na miestnej komunikácii v správe obce, v úseku pri rodinných
domoch v časti Železník č.198 a 199.
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
UZNESENIE Č. 20/VI/2020
K bodu 14.: Žiadosti občanov
d/ Iveta Bukovická – žiadosť o prenájom pozemku
Ide o nasledovné nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca,
zapísaných na liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako
pozemky:
- parcela registra C, parcelné číslo 1408, vo výmere 8519 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast,
- parcela registra C, parcelné číslo 740/4, vo výmere 2679 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast.
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zaradiť uvedené nehnuteľnosti za prebytočný majetok obce.
B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce prenajať tieto pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Ivete Bukovickej, bytom Železník 248, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nájomca bude povinný platiť obci Sirk daň z týchto pozemkov v zmysle platného VZN o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Sirk.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky obec v súčasnosti nevyužíva,
a nemá dostatočné kapacity aby ich udržiavala a teda tieto pozemky postupne zarastajú vplyvom
náletových drevín. Menovaná jediná prejavila záujem o využitie týchto pozemkov, čím sa zabráni
ďalšiemu zarastaniu týchto pozemkov a obnoví sa charakter týchto pozemkov – trvalé trávne porasty.
Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 21/VI/2020
K bodu 14.: Žiadosti občanov
e/ SCK Magnezit Jelšava – žiadosť o podporu podujatia
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Nenávratný finančný príspevok vo výške 100,00 eur, pre žiadateľa Slovenský cykloklub
Magnezit Jelšava na zabezpečenie športového podujatia „8. kolo Východoslovenskej
cyklistickej ligy – Rudnou cestou“, ktoré sa bude konať dňa 5.7.2020.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

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

UZNESENIE Č. 22/VI/2020
K bodu 14.: Žiadosti občanov
f/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Karol Dani (Sirk č.309)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť p. Karola Daniho (Sirk č. 309) o poskytnutí bunky v budove „Slobodáreň“.
Menovaný bude zaradený do poradovníka.

Hlasovanie:

ZA:

8 poslancov

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

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
1 poslanec
(Válentová)
5 z prítomných

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

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 23/VI/2020
K bodu 14.: Žiadosti občanov
g/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Jozef Rusnák (Jelšavská Teplica č.46)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Žiadosť p. Jozefa Rusnáka o 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:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

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

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

UZNESENIE Č. 24/VI/2020
K bodu 14.: Žiadosti občanov
h/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Ružena Ikriová (Sirk č.137)
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

Žiadosť p. Ruženy Ikriovej o 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:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÍ:
POTREBNÉ KVÓRUM:

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

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

K bodu 15.: Diskusia
Písmená: a,b,c,d,e,f,g,h
Neboli prijaté žiadne uznesenia.
Overovatelia: p. Ing. Martin Beláň
p. Mgr. Daniel Ziman

............................
............................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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