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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 14.12.2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Ing. Martin Beláň, p. Jaroslav Kacian   
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./ Schvaľovanie VZN č.1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2021 
5/ Odpredaj majetku obce 
6./  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5 
7./ Schvaľovanie rozpočtu 2021-2023 
8./ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 
9./  Informácie starostu obce 
10./  Informácie hlavného kontrolóra obce 
11./ Žiadosti občanov 
12./ Diskusia 
13./   Uznesenia  
14./  Záver  

 

 

K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia 
Otvorenie rokovania OZ previedol starosta obce p. Daniel Fakla, privítal všetkých prítomných 
poslancov, hlavného kontrolóra obce a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 8 poslanci, 
čiže OZ je uznášaniaschopné.  
 
Neprítomní:  1  poslanec OZ. 
Chýbajúci poslanec Mgr. Daniel Ziman sa ospravedlnil pre nemoc. 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Ing. Martina Beláňa, p. Jaroslava Kaciana 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/XII/2020). 
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia – bez 
návrhu. Starosta následne navrhol zaradiť nový bod do programu – Rozšírenie vodovodu Sirk (časť 
Staré Červeňany) ako bod č.9 z dôvodu, že dnes bola na OcÚ doručená zápisnica z verejného 
obstarávania na tento projekt. Ostatné body programu by sa posunuli o jedno poradie nadol.  
Starosta dal hlasovať o novom programe zastupiteľstva.  
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/XII/2020). Program zasadnutia bo schválený s jednou zmenou. 
 
Schválený program:  
1./  Otvorenie zasadnutia  
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./ Schvaľovanie VZN č.1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2021 
5/ Odpredaj majetku obce 
6./  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5 
7./ Schvaľovanie rozpočtu 2021-2023 
8./ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 
9./ Rozšírenie vodovodu Sirk (časť Staré Červeňany) 
10./  Informácie starostu obce 
11./  Informácie hlavného kontrolóra obce 
12./ Žiadosti občanov 
13./ Diskusia 
14./   Uznesenia  
15./  Záver  
 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2021 
Starosta obce predniesol návrh VZN č.1/2020. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote 
neboli doručené žiadne pripomienky od občanov ani od poslancov OZ. 
 
Pripomienka OcÚ: Starosta obce, z dôvodu svojvoľného umiestňovania obytných unimobuniek v osade 
Šrobárka na verejné priestranstvá obce, navrhol do VZN č.1/2021 doplniť : 

Do § 21 Daň za užívanie verejného priestranstva :   
- do ods. 4 – do prvej vety vsunúť za ...predajného zariadenia, ďalšie zariadenia a to - 

unimobunky, maringotky, a pokračovať ... zariadenia cirkusu... 
 - do ods. 7 novú odrážku v znení :  za užívanie verejného priestranstva na účely trvalého alebo 
dočasného umiestnenia unimobunky, maringorky 0,04 €/m2 za každý aj neúplný deň za jednu 
unimobunku, maringotku a rok.  
 
V diskusii sa väčšina poslancov zhodla na sume 0,04 € za m2 plochy, pri umiestňovaní takýchto 
zariadení za účelom bývania, z dôvodu aby vyššia suma odrádzala od riešenia bývania takýmto 
spôsobom – t.j. svojvoľného zaberania obecných pozemkov a umiestňovania na nich starých 
maringotiek a unimobuniek. Nesúhlas s výškou poplatku vyjadrili v diskusii poslankyne p. Donová a p. 
Válentová.  
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Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN  č.1/2021 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2021 so 
zapracovaním pripomienky OcÚ : 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Donová, Válentová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

VZN č.1/2021 bolo schválené s jednou pripomienkou (uznesenie č. 3/XII/2020). 
  
K bodu 5.:  Odpredaj majetku obce 
Predaj majetku obce – garáž s pozemkom 
Starosta obce informoval, že bol vypracovaný znalecký posudok na garáž s pozemkom na Železníku v 
časti Ladislava pri cintoríne. Tieto nehnuteľnosti sa teda môžu odpredať priamym predajom minimálne 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
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:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 1454/14, vo výmere 54 m2 , druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 

Stavba:  
- samostatne stojaca garáž, súpisné číslo 339, na parcele KN-C č. 1454/14. 

 
Prebehla diskusia, v ktorej sa väčšina poslancov zhodla na minimálnej cene 780,00 eur za tieto 
nehnuteľnosti, z dôvodu, že cena podľa znaleckého posudku je 630,00 eur a vypracovanie znaleckého 
posudku stálo obec cca. 150,00 eur. P. poslanec Cangár upozornil, že v porovnaní s minulým predajom 
garáže v Sirku na sídlisku sa mu cena zdá privysoká na to, že garáž na Ladislave je možno polovičný. 
Starosta uviedol, že podľa znaleckého posudku je plocha garáže na Ladislave 47,5 m2 a pozemku 54 m2.  
 
O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór, ktory informoval, že pri minulom predaji nehnuteľností na sídlisku 
v Novom Sirku mal garáž a pozemok rozmery zhodne 59 m2, čo je rozdiel 11,5 m2 pri garáži a len 5 m2 
pri pozemku, čo ani zďaleka nie je polovica ako tvrdí p. Cangár. Následne upozornil poslancov OZ, že ak 
sa rozhodnú pre priamy predaj tohto majetku obce, nemôže byť cena nižžšia ako 630,00 eur, ktorú 
stanovil vypracovaný znalecký posudok. 
 
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/XII/2020). 
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Starosta obce následne navrhol zverejniť zámer obce na priamy predaj tohto majetku v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov za minimálnu cenu 780,00 eur s DPH. Termín uzávierky doručenia ponúk na OcÚ 
– 26. februára 2021 do 12,00 h. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Donová, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/XII/2020). 
 
K bodu 6.:  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5 
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban a tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 
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 2020. 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 futbalového areálu),  
vyššie poplatky za komunálny odpad, energie, príjem za predaj nehnuteľností,...  
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 2020 – rozpočtové opatrenie č.5. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/XII/2020). Rozpočtové opatrenie č.5 bolo schválené. 
 
K bodu 7.:  Schvaľovanie rozpočtu 2021-2023 
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 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 2020 (úprava na skutočnosť) na základe 
predloženého a schváleného rozpočtového opatrenia č.5.  
Samotný návrh rozpočtu na  roky 2021-2023 sa zmenil v položke na strane príjmov z dôvodu návrhu 
rozpočtu zo strany ZŠ Sirk (prenesený výkon štátnej správy, položka 312 012, navýšenie zo sumy 
569.360,00 eur na sumu 592.950,00 eur) a v rámci finančných operácií (položka 453 - Zostatok 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov navýšnie z 0,00 eur o sumu 30.000,00 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 2021.  
Prebehla krátka diskusia. Na otázky poslancov k rozpočtu, k niektorým jeho položkám odpovedal 
starosta obce a hlavný kontrolór obce.  
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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:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      1 poslanec (Petročko) 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

 
Starosta dal následne hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2021.    
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Petročko) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

 
Návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k zostaveniu rozpočtu OZ 
vzalo na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XII/2020). 
 
K bodu 8.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý  predniesol 
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021. Hlavný kontrolór obce 
informoval, že neobdržal žiadne pripomienky k tomuto plánu.  
 
V diskusii p. poslanec Petročko navrhol, aby boli poslanci informovaní o výsledkoch z vykonaných 
kontrol dochádzky u zamestnancov obce, keďže tieto sú v navrhovanom pláne kontrolnej činnosti 
a poslanci rozhodujú koľko peňazí na daný rok dajú aj na mzdy. Hlavný kontrolór súhlasil s určitým 
informovaním v tejto oblasti, s ohľadom ale na ochranu osobných údajov dotknutých zamestnancov 
v zmysle zákona NR SR č. 18/2008 Z.z.. 
Starosta zároveň informoval, že uvažuje o zavedení elektronického dochádzkového systému na OcÚ, 
prítomný riaditeľ ZŠ Mgr. Jambrich sa vyjadril, že podobný systém zaviedli aj na ZŠ, kde je tento 
elektronický sytém prínosom pri evidencii a kontrole dochádzky.  
 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2021 .  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XII/2020). 
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K bodu 9.:  Rozšírenie vodovodu Sirk (časť Staré Červeňany) 
Starosta obce informoval, že prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu tohto projektu formou výzvy 
na predkladanie ponúk. Toto už bolo ukončené a vyhodnotené. Podľa projektovej dokumentácie bol 
rozpočet na tento projekt 42.131 eur s DPH. Následne informoval o zápisnici z vyhodnotenia ponúk. 
 
Prihlásili sa 3 firmy: STAVMONT SK s.r.o., Banská Bystrica  34.986,72 eur s DPH 
   OK-TEAM s.r.o., Trstená   39.448,44 eur s DPH 
   VAROX s.r.o., Trebeľovce   41.491,45 eur s DPH 
Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk splnili podmienky a požiadavky na predmet zákazky všetci 3 
uchádzači.  
Ako jediné kritérium na vyhodnotenie uchádzačov, ktorí splnili podmienky výzvy bola najnižšia cena za 
celý predmet zákazky. Na základe zápisnice z vyhodnotenia verejného obstarávania zo dňa 14.12.2020 
sa víťazom verejného obstarávania stal uchádzač STAVMONT SK, s.r.o. Rudohorská 6735/33, 974 11 
Banská Bystrica. 
 
Prebehla diskusia. Starosta informoval o detailoch projektu, trase samotného vodovodu. P. poslanec 
M. Ziman sa vyjadril, že neverí, že VVS (Východoslovenská vodárenská spoločnosť) pripoja túto časť na 
starý vodovod bez dobudovania prepojenia na Nové Červeňany. Starosta odpovedal, že obec splnila 
všetky podmienky od VVS, dostala stavebné povolenie na túto stavbu, a podľa vyjadrenia 
predstaviteľov VVS bude táto časť napojená na starú vetvu vodovodu, až kým sa nevybuduje 
prepojenie na spomýnané Nové Červeňany. Na túto ďalšiu časť obec plánuje získať financie zapojením 
sa do výziev o dotáciu. 
 
Starosta dal hlasovať za realizáciu zákazky s názvom „Rozšírenie vodovodu Sirk“ firmou STAVMONT SK, 
s.r.o. Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica, v cene 34.986,72 eur s DPH.   
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Ing.Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Válentová) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Cangár, Donová, M. Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/XII/2020). 
 
K bodu 10.:  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. 17/VI/2020 - Spracovanie rozpočtu na celkovú rekonštrukciu budovy „Stará krčma“ – 
nesplnené.  
 
UZNESENIE Č. 22/IX/2020 - Mudr. Peter Konc – návrh na uzatvorenie zdravotného strediska na 
príjazdovej ceste a v uličke pri školskej jedálni – nesplnené.  
 
UZNESENIE Č. 3/XI/2020 - Predaj majetku obce – budova na Ladislave, súpisné číslo 238 – nesplnené. 
 
UZNESENIE Č. 4/XI/2020 - Predaj majetku obce – garáž s pozemkom (sídlisko) – prebieha zmena 
vlastníctva na Katastrálnom úrade – nesplnené. 
 
UZNESENIE Č. 5/XI/2020 - Zámena pozemkov – nesplnené. 
 
UZNESENIE Č. 6/XI/2020 - Predaj majetku obce – pozemok (záhradka Starý Sirk) – nesplnené.  
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UZNESENIE Č. 7/XI/2020 - Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka – nesplnené. 
 
UZNESENIE Č. 16/XI/2020 - OFK Sirk – odmeňovanie futbalistov a trénera A mužstva na sezónu 
2020/2021 – starosta informoval, že bola vykonaná kontrola účasti a výsledkov hlavným kontrolórom 
obce. Odmeny vo výške 841 eur (v čistom) budú vyplatené v januári 2021 – nesplnené. 
 
UZNESENIE Č. 17/XI/2020 - návrh na vybudovanie sedenia s ohniskom pri „Magnézke“ – nesplnené. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/XII/2020). 
 
K bodu 11.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
25/2020 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
október 2020. 
26/2020 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za október 2020. 
27/2020 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 3. štvrťrok 2020. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/XII/2020).  
 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
a/ Žiadosť o obecný pozemok na umiestnenie unimobunky – p. Silvia Havranová, Sirk č. 308 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o povolenie umiestniť unimobunku na bývanie na obecnom 
pozemku na Šrobárke.  
 
Hlasovanie: ZA:           0 poslancov   

PROTI:      3 poslanci (Cangár, Herich, Kacian) 
ZDRŽAL SA:  5 poslanov (Ing.Beláň, Donová, Petročko, Válentová, 

M. Ziman) 
  NEHLASOVAL:  0 poslancov 

NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/XII/2020).  
 
b/ Žiadosť o odkúpenie budovy a pozemku „Starej Krčmy“ - p. Renáta Urbanová – Rákošská Baňa 
č.270 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o odkúpenie budovy a pozemku, prípadne časti budovy 
a pozemku, ktorú má menovaná v súčasnosti v nájme. Budovu plánuje využívať na podnikanie. 
 
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:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 180, vo výmere 697 m2 , druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 

Stavba:  
- budova, súpisné číslo 66, na parcele KN-C č. 180. 
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Prebehla diskusia, v ktorej sa starosta vyjadril, že nie je hotový ešte rozpočet, ale odhad je cca. 
80.000,00 eur na celkovú rekonštrukciu budovy. Pred prípadnou rekonštrukciou by sa mali prehodnotiť 
súčasné nájomné zmluvy, kde by sa mali premietnuť aj náklady na vykurovanie ak by to zabezpečila 
obec v prípade vybudovania kotolne. Otázne je, či by súčasní nájomcovia súhlasili s vyšším nájmom. 
Niektorý poslanci, hlavne p. poslanec Kacian bol za odpredaj z dôvodu, že ušetrené financie sa môžu 
použiť na iné obecné budovy a ich opravy – pošta, OcÚ. Ďalší poslanci p. Cangár a p. Ing. Beláň navrhli 
vypracovanie znaleckého posudku na túto budovu a pozemok. Ďalej nech sa dokončí rozpočet na 
celkovú rekonštrukciu aby sa poslanci mohli rozhodnúť čo s touto budovou ďalej. 
 
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce, na ktorý sa 
vypracuje znalecký posudok. 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko,  

Válentová) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Cangár, Donová, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/XII/2020). 
 
c/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - p. Marta Kyselicová, Železník č. 250 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o odkúpenie pozemku, na ktorom mala bývalá materská škola 
detské ihrisko. Pozemok sa po investíciách vlastných peňazí a energie zmenil na zónu pokoja 
a oddychu. Priľahlé pozemky menovaná po odstránení náletových drevýn a vyčistení využíva ako 
včelnicu. 
 
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 1402/6, vo výmere 653 m2 , druh pozemku ostatná plocha. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, že treba zohľadniť skutočnosť, že p. Kyselicová sa o tento 
obecný pozemok ako i ďalšie okolité pozemky roky stará, čiže navrhli využiť predaj z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Pri cene sa zhodli na 1,00 euro za m2 , čiže za cenu ako sa predávali obecné 
pozemky s podobným využitím v nedávnom období. 
Hlavný kontrolór Ing. Urban pripomenul, že pôjde len o zverejnenie zámeru, takže ktokoľvek ho bude 
môcť pripomienkovať. 
 
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/XII/2020).  
 
Starosta obce navrhol aby sa zverejnil zámer odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa p. Marte Kyselicovej, bytom Železník 250, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a 
odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 
653,00 eur s DPH. 
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Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve 
nehnuteľností v spoluvlastníctve záujemkyne – p. Kyselicovej. Menovaná sa o tento pozemok roky 
stará, čistí ho a užíva. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na malú 
výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto 
prebytočným majetkom.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/XII/2020).  
 
K bodu 13.:  Diskusia 
a/ p. poslanec Ing. Beláň – upozornil na túlavých psov v obci. Starosta informoval, že má nahlásený 
odchyt psov, a preto poprosil, ak ešte niekto vie o nejakých, ktorí sa opakovane bez majiteľov 
pohybujú po obci ,nech ho informujú, aby sa mohli tiež odchytiť. 
 
b/ p. poslanec Kacian – upozornil na opakované poruchy obecného rozhlasu v časti Nové Červeňany - 
nefunguje. Ďalej sa opýtal či sa bude meniť autobusová zastávka v tejto časti obce. Starosta odpovedal, 
že obec sa zapojila do jednej výzvy, z ktorej bude búdka vymenená, čaká sa na vyhodnotenie tejto 
výzvy. Ďalej p. Kacian upozornil, že jedna stará plechová autobusová zastávka je ešte na križovatke 
v Starých Červeňanoch, či by sa nedala aspoň natreť, nakoľko sa stále využíva. 
  
K bodu 14.:  Uznesenia 
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
     
K bodu 15: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Overovatelia:     p. Ing. Martin Beláň ............................ 
                           

               p. Jaroslav Kacian ............................ 
 

                       
                  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 14.12.2020 

 
UZNESENIE Č. 1/XII/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. Ing. Martina Beláňa a p. Jaroslava Kaciana. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/XII/2020 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania OZ s jednou zmenou - Rozšírenie vodovodu Sirk (časť 

Staré Červeňany) ako bod č.9. 

Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  
Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Donová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 zo všetkých poslancov 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/XII/2020 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.1/2021 – VZN o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk 
na rok 2021. 
 
Schvaľuje:  VZN č.1/2021 – VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2021 s jednou pripomienkou. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Donová, Válentová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 4/XII/2020 
K bodu 5.:  Odpredaj majetku obce 
 
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:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 1454/14, vo výmere 54 m2 , druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 

Stavba:  
- samostatne stojaca garáž, súpisné číslo 339, na parcele KN-C č. 1454/14. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zaradiť uvedenú nehnuteľnosť za prebytočný majetok obce. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

 
B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce na priamy predaj uvedených nehnuteľností v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov za minimálnu cenu 780,00 eur s DPH. 
Termín uzávierky zasielania ponúk je 26. február 2021 do 12,00 h na OcÚ Sirk. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/XII/2020 
K bodu 6.:  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.5 - podľa prílohy č.2 tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

                       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 6/XII/2020 
K bodu 7.:  Schvaľovanie rozpočtu 2021-2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zostavenie rozpočtu obce na roky 2021-2023 ako neprogramového.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      1 poslanec (Petročko) 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

 
B/ Schvaľuje:  Rozpočet obce Sirk na rok 2021.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Petročko) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

 
C/ Berie na vedomie:  Návrh rozpočtu obce Sirk na roky 2022-2023. 
 
D/ Berie na vedomie:  Stanovisko hlavného kontrolóra k zostaveniu rozpočtu na roky 2021-2023. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 7/XII/2020 
K bodu 8.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 1. polrok 2021.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 8/XII/2020 
K bodu 9.:  Rozšírenie vodovodu Sirk (časť Staré Červeňany) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie vodovodu Sirk“ firmou STAVMONT SK, s.r.o. 

Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica, v cene 34.986,72 eur s DPH. 
 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Ing.Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Válentová) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Cangár, Donová, M. Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 9/XII/2020 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 10/XII/2020 
K bodu 11.:  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. 11/XII/2020 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
a/ Žiadosť o obecný pozemok na umiestnenie unimobunky – p. Silvia Havranová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Zamieta: Žiadosť p. Silvie Havranovej, Sirk č.308 o poskytnutí obecného pozemku v časti 

Šrobárka na umiestnenie unimobunky za účelom trvalého bývania.  
 

Hlasovanie: ZA:           0 poslancov   
PROTI:      3 poslanci (Cangár, Herich, Kacian) 
ZDRŽAL SA:  5 poslanov (Ing.Beláň, Donová, Petročko, Válentová, 

M. Ziman) 
  NEHLASOVAL:  0 poslancov 

NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 12/XII/2020 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
b/ Žiadosť o odkúpenie budovy a pozemku „Starej Krčmy“ - p. Renáta Urbanová – Rákošská Baňa 
č.270 
 
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:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 180, vo výmere 697 m2 , druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 

Stavba:  
- budova, súpisné číslo 66, na parcele KN-C č. 180. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zaradiť uvedené nehnuteľnosti za prebytočný majetok obce. 
 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko,  

Válentová) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Cangár, Donová, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
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UZNESENIE Č. 13/XII/2020 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
c/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - p. Marta Kyselicová, Železník č. 250 
 
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 1402/6, vo výmere 653 m2 , druh pozemku ostatná plocha. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zaradiť uvedenú nehnuteľnosť za prebytočný majetok obce. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

 
B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

p. Marte Kyselicovej, bytom Železník 250, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 
2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov za cenu 653,00 eur s DPH. 

 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve 
nehnuteľností v spoluvlastníctve záujemkyne – p. Kyselicovej. Menovaná sa o tento pozemok roky 
stará, čistí ho a užíva. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na malú 
výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto 
prebytočným majetkom.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
      Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
                starosta obce 
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K bodu 13.:  Diskusia 
Písmená: a,b 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
 
 
Overovatelia:     p. Ing. Martin Beláň ............................ 
                           

               p. Jaroslav Kacian ............................. 
                       
                  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 2021 – 2023  
 

 

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 2021 – 2023 a k 
návrhu rozpočtu na rok 2021. 
 
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 (ďalej len „odborné 
stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 a 
plnenia rozpočtu za rok 2020, 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 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z 
dvoch hľadísk: 
 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  
 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:  

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

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

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

• č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti  
 
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce - VZN o 
miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk.  
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1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  
 
Návrh rozpočtu zverejniť v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce, v zákonom stanovenej 
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p – konkrétne dňa 25.11.2020.   
 
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 2020. Pri návrhu rozpočtu sa zhodnotila 
reálnosť predpokladaných príjmov, na základe ktorých bolo možné zostaviť výdavkovú časť návrhu 
rozpočtu. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza z upravenej základne rozpočtu z roku 2020, s prihliadnutím na 
skutočnosť čerpania a tiež očakávaným čerpaním do konca roka 2020. 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 2021, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2022, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2023. 
 
Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný 
rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2021 je záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva rozpočtové roky majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších 
rozpočtových rokoch. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 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 2021 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom.  
Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2021 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2020, 
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2020 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.  

 
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 2021 a 2022 – 2023. 
 

Rozpočtové roky  2021 2022 2023 

Bežné príjmy celkom (€) 1 122 788 1 122 788 1 122 788 
Bežné výdavky celkom (€) 1 152 788 1 122 788 1 122 788 

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

- 30 000 0 0 

 
Rozpočtové roky  2021 2022 2023 

Kapitálové príjmy celkom (€) 500 000 0 0 

Kapitálové výdavky celkom (€) 816 000 0 0 

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

- 316 000 0 0 

 

Rozpočtové roky  2021 2022 2023 

Príjmové finančné operácie (€) 346 000 0 0 

Výdavkové finančné operácie (€) 0 0 0 
Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

+ 346 000 0 0 

 
Rozpočet celkom:  
 

Rozpočtové roky  2021 2022 2023 

Príjmy celkom (€) 1 968 788 1 122 788 1 122 788 

Výdavky celkom (€) 1 968 788 1 122 788 1 122 788 

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

0 0 0 

 
 
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 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.  
- 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. 
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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 2021 schváliť 
a viacročný rozpočet na roky 2022-2023 vziať na vedomie. 
 
 
 
 
V Sirku 14.12.2020 
 

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

   hlavný kontrolór obce 
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Príloha č.2 

Obec Sirk      Finančný rozpočet 2020 – Rozpočtové opatrenie č. 5 
 

 
 
PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 

Ekonomická 
klasifikácia 

 Rozpočet 2020 

Položka Podp. 

Názov 

Zdroj 
Schválený  
po RO č.4 

Upravený 

    BEŽNÉ PRÍJMY        

312 1 Transfery zo štátneho rozpočtu 111 98.306,00 134.648,00 

312 12 Prenesený výkon štátnej správy – OcÚ 111 0,00 13.474,00 

312 12 Prenesený výkon štátnej správy - ZŠ 111 569.360,00 598.906,08 

  Bežné príkmy spolu (po zmenách rozpočtu bez ZŠ)  707.128,00 756.944,00 

    Bežné príjmy spolu (po zmenách rozpočtu)   1.276.488,00 1.371.265,21 

  KAPITÁLOVÉ PRÍJMY    

231  Príjem z predaja kapitálových aktív 111 0,00 1.000,00 

322 1 Transfery zo štátneho rozpočtu - rekonštrukcia areál OFK 111 0,00 10.000,00 

  Kapitálové príjmy spolu (po zmenách rozpočtu)   500.000,00 511.000,00 

    FINANČNÉ OPERÁCIE        

456  2 Prijaté finančné zábezpeky 71 15.000,00 20.000,00 

    Finančné operácie spolu (po zmenách rozpočtu)   294.487,33 299.487,33 

  Celkový rozpočet (po zmenách) - príjmy  2.070.975,33 2.181.752,54 
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 Obec Sirk     Finančný rozpočet 2020 – Rozpočtové opatrenie č. 5 
 

 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 

Rozpočet 2020 
Funkčná a ekonomická 

klasifikácia 
Názov Zdroj Schválený 

po RO č.4 
Upravený 

      BEŽNÉ VÝDAVKY    

1 1 1    Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad    

1 1 1   632  5 Telekomunikačné služby 41 3.000,00 1.500,00 

1 1 1  633 1 Interiérové vybavenie - SDBO 111 0,00 250.00 

1 1 1  633 2 Výpočtová technika 41 3.000,00 2.000,00 

1 1 1  633 2 Výpočtová technika 111 0,00 650,00 

1 1 1  633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 41 3.000,00 1.000,00 

1 1 1  633 6 Všeobecný materiál - SDBO, Regob 111 0,00 546,00 

1 1 1  633 19 Komunikačná infraštruktúra 41 1.000,00 0,00 

1 1 1  634 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 41 8.000,00 7.000,00 

1 1 1  634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 41 4.000,00 2.000,00 

1 1 1  635 4 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení, techniky a náradia 41 5.000,00 3.000,00 

1 1 1  635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí 41 8.000,00 19.000,00 

1 1 1  637 1 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 41 2.000,00 600,00 

1 1 1  637 4 Všeobecné služby 41 6.000,00 11.500,00 

1 1 1  637 5 Špeciálne služby 41 10.000,00 3.500,00 

1 1 1  637 27 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 41 13.000,00 9.000,00 

1 1 1  637 37 Vratky 111 0,00 4.807,00 

1 1 1  637 37 Vratky 131 J 0,00 18,04 

1 1 1  642 1 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 41 0,00 1.500,00 

1 3 3    Iné všeobecné služby - Matrika    

1 3 3  611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 111 0,00 1.000,00 
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1 3 3  623  Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 111 0,00 100,00 

1 3 3  625 1 Na nemocenské poistenie 111 0,00 14,00 

1 3 3  625 2 Na starobné zabezpečenie 111 0,00 139,00 

1 3 3  625 3 Na úrazové poistenie 111 0,00 8,00 

1 3 3  625 4 Na invalidné poistenie 111 0,00 30,00 

1 3 3  625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 111 0,00 10,00 

1 3 3  625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 111 0,00 47,00 

1 3 3  633 6 Všeobecný materiál 111 0,00 700,00 

1 3 3  633 10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 111 0,00 100,00 

1 3 3  637 1 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 111 0,00 262,00 

3 2 0    Ochrana pred požiarmy - DHZO Sirk    

3 2 0  632 1 Energie 41 0,00 1000,00 

3 2 0  633 5 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 41 1.000,00 0,00 

3 2 0  633 6 Všeobecný materiál 41 600,00 100,00 

3 2 0  633 10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 41 1.000,00 2.700,00 

3 2 0  634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 41 0,00 400,00 

3 2 0  635 4 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení, techniky a náradia 41 700,00 200,00 

3 2 0  635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí 41 0,00 400,00 

5 1 0    Nakladanie s odpadmi    

5 1 0  633 6 Všeobecný materiál 111 0,00 121,00 

5 1 0  637 4 Všeobecné služby 41 23.000,00 30.000,00 

6 2 0    Rozvoj obce - MOS, AČ    

6 2 0  611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 5.500,00 15.500,00 

6 2 0  611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 111 0,00 4.274,00 

6 2 0  623  Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 111 0,00 277,00 

6 2 0  625 1 Na nemocenské poistenie 111 0,00 45,00 

6 2 0  625 2 Na starobné zabezpečenie 111 0,00 448,00 

6 2 0  625 3 Na úrazové poistenie 111 0,00 24,00 

6 2 0  625 4 Na invalidné poistenie 111 0,00 93,00 
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6 2 0  625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 111 0,00 30,00 

6 2 0  625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 111 0,00 144,00 

6 2 0  633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 111 0,00 1.200,00 

6 2 0  633 6 Všeobecný materiál 111 0,00 4.300,00 

6 2 0  633 10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 111 0,00 1.400,00 

6 2 0  637 4 Všeobecné služby 111 0,00 225,00 

6 2 0  637 15 Poistné 111 0,00 150,00 

6 4 0    Verejné osvetlenie    

6 4 0  632 1 Energie 41 16.000,00 11.000,00 

6 4 0  635 4 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení, techniky a náradia 41 4.000,00 2.000,00 

8 1 0    Rekreačné a športové služby    

8 1 0  632 1 Energie 41 0,00 1.500,00 

8 1 0  642 1 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 41 6.000,00 7.600,00 

8 2 0    Kultúrne služby    

8 2 0  632 1 Energie 41 0,00 6.500,00 

8 2 0  633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 111 0,00 2.000,00 

9 1 1    Predprimárne vzdelávanie - Materská škola    

9 1 1 1 611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 42.000,00 29.000,00 

9 1 1 1 633 2 Výpočtová technika 111 0,00 512,00 

9 1 1 1 633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 111 0,00 2.446,00 

9 1 1 1 637 14 Stravovanie 41 1.400,00 0,00 

      MŠ mzdy dotácia ÚPSR 111 0,00 7.505,00 

9 6 0    Vedľajšie služby v školstve - Školská jedáleň    

9 6 0 1 611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 39.000,00 33.000,00 

9 6 0 1 632 1 Energie 41 4.000,00 8.500,00 

9 6 0 1 633 1 Interiérové vybavenie 41 0,00 1.700,00 

9 6 0 1 635 6 Údržba budov, objektov alebo ich častí 41 2.000,00 300,00 

9 6 0 1 637 14 Stravovanie 41 800,00 0,00 

10 7 0    Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi    
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10 7 0  642 26 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 111 55.000,00 65.000,00 

      Bežné výdavky spolu (po zmenách rozpočtu bez ZŠ)  734.880,75 775.512,79 

      Bežné výdavky spolu (po zmenách rozpočtu)  1.335.975,33 1.429.020,54 

      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY    

1 1 1    Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad    

1 1 1  716  Prípravná a projektová dokumentácia 46 0,00 4.000,00 

3 2 0    Ochrana pred požiarmy - DHZO Sirk    

3 2 0  717 2 Rekonštrukcia a modernizácia - Požiarna zbrojnica 46 0,00 4.000,00 

8 1 0    Rekreačné a športové služby    

8 1 0  717 2 Rekonštrukcia a modernizácia - Futbalový areál 46 19.000,00 11.000,00 

8 1 0  717 2 Rekonštrukcia a modernizácia - Futbalový areál 111 0,00 10.000,00 

      Kapitálové výdavky spolu (po zmenách rozpočtu)  710.000,00 720.000,00 

      VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE    

    819 2 Vrátené finančné zábezpeky 71 10.000,00 15.000,00 

      Výdavkové finančné operácie spolu (po zmenách rozpočtu)  10.000,00 15.000,00 

 Celkový rozpočet (po zmenách) – výdavky  2.055.975,33 2.164.020,54 

Celkový rozpočet obce SIRK po rozpočtovom opatrení č.5 je PREBYTKOVÝ vo výške  + 17.732,00 

      


