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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 15.12.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 

         

Overovatelia zápisnice:   p. Edita Sentandrášiová, p. Blažena Válentová  
Zapisovateľ:      p. Daniel Fakla 
 

P r o g r a m:  
1./  Otvorenie zasadnutia 

2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3./      Schválenie programu zastupiteľstva 

4./  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3 
5./ Schvaľovanie rozpočtu 2023-2025 

6./ Schvaľovanie sobášiaceho rečníka 

7./ Úschvaľovanie VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk 
8./ Zriadenie komisií, určenie nápne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
9./  Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 

10./ Informácie starostu obce 
11./ Informácie hlavného kontrolóra obce 

12./ Žiadosti občanov 

13./ Diskusia 

14./ Uznesenia 

15./  Z á v e r 

 
 

K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia 

Otvorenie rokovania OZ previedol starosta obce p. Daniel Fakla, privítal všetkých prítomných 

poslancov  a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 7 poslanci, čiže OZ je 

uznášaniaschopné. 
 

Neprítomní: 2 poslanci OZ. 

Chýbajúci poslanci: p. Ivan Cangár a Ing. Beláň sa ospravedlnili. 

 

K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Editu Sentandrášiovú a p. Blaženu Válentovú 

Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/XII/2022) 
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K bodu 3: Schválenie programu zastupiteľstva 
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia – p. 

Petročko navrhol doplniť do programu dnešného zasadnutia jeden bod – Prejednanie situácie v 

školskej jedálni v Sirku. Starosta poinformoval o vyňatí schvaľovania rozpočtu na roky 2023 – 

2025 z dnešného programu, z dôvodu nesplnenia zákonom predpísanej lehoty na zverejnenie 

návrhu rozpočtu na webe obce. Starosta dal hlasovať o programe zastupiteľstva s týmito dvomi 

zmenami. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/XII/2022). 
Schválený program zasadnutia 
1./  Otvorenie zasadnutia 
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3 
5./ Prejednanie situácie v školskej jedálni Sirk 
6./ Schvaľovanie sobášiaceho rečníka 
7./ Schvaľovanie VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk 
8./ Zriadenie komisií, určenie nápne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
9./  Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 
10./ Informácie starostu obce 
11./ Informácie hlavného kontrolóra obce 
12./ Žiadosti občanov 
13./ Diskusia 
14./ Uznesenia 
15./  Z á v e r 
 
K bodu 4: Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3 
Starosta obce predniesol úpravu rozpočtu č.3, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Úprava 

rozpočtu bola prevedená v príjmovej a výdavkovej časti, tak aby rozpočet zostal vyrovnaný. 

Obec dostala vyššie podielové dane, tiež transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon 

štátnej správy. Zvýšené príjmy boli zapracované do výdavkovej časti rozpočtu, hlavne na 

zvýšené náklady za energie a niektoré bežné výdavky. Ďalšie zmeny rozpočtu si vyžiadalo 

zapojenie sa do projektu na rekonštrukciu ŠJ. Súčasťou rozpočtového opatrenia je aj rozpočtové 

opatrenie č. 2 Základnej školy v Sirku. 
Rozpočtové opatrenie č. 3 tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/XII/2022). 
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K bodu 5:  Prejednanie situácie v školskej jedálni v Sirku 
Pán Petročko navrhol do programu zaradiť bod na základe informácií z pracovnej porady 

poslancov OZ na prejednanie situácie v ŠJ Sirk. Jedná sa o kompetencie vedúcej jedálne, 

dochádzku zamestnancov jedálne a vyriešenie rekonštrukcie elektroinštalácie v ŠJ. Starosta 

upozornil na dodržiavanie Internej smernice obce Sirk zo dňa 1.11.2022 – Zásady dodržiavania 

pracovného času a pracovnej disciplíny zamestnancov obce Sirk, ktorá platí pre všetkých 

zamestnancov, boli s ňou oboznámení, podpísali ju a musia ju dodržiavať. Dochádzku 

zamestnancov jedálne však zapisuje vedúca a jej zamestnanci nahlasujú neprítomnosť, v prípade 

nejasností má kontaktovať starostu. Ostatné problémy  a podnety má riešiť osobne so starostom 

obce na obecnom úrade. Po krátkej diskusii ohľadne situácie s elektrinou v ŠJ, dal starosta 

hlasovať za rekonštrukciu elektroinštalácie v školskej jedálni okamžite v termíne do 9. 01. 2023. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/XII/2022). 
 
 

K bodu 6:  Schvaľovanie sobášiaceho rečníka 
Starosta navrhol ponechať doterajších sobášiacich rečníkov p. Blaženu Válentovú a p. Martinu 

Donovú. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/XII/2022). 
 

 

K bodu 7:  Schvaľovanie VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk 
Starosta obce predniesol návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk, keďže od nového roku sa 

stravné navýši. Hlavná kontrolórka vzniesla pripomienku, aby sa doplnila do VZN - § 4 veta - 

Seniori: nad 62 rokov s trvalým pobytom v obci Sirk - Obed: 2,50 €. 
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XII/2022). 
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K bodu 8: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

Starosta informoval, že na minulom zasadnutí sa zriadili komisie pri OZ Sirk s tým, že budú 

doplnené o ďalších členov z radov občanov a budú určené náplne práce týchto komisií - obecné 

zastupiteľstvo uvedené vzalo na vedomie uznesením č. 5/XI/2022. Navrhol doplniť bytovú 

komisiu,členov, predsedu a náplň práce. 

1/Sociálna komisia: predseda: p. Válentová ,členovia: p. Kovalčíková, Ing. Beláň, p. D. Farkaš 
Náplň práce: posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých a chorých, sociálne slabších občanov, ktorí 
potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba, posudzuje 
návrhy na sociálne – právnu ochranu detí  a mládeže. 

2/Komisia ochrany verejného poriadku a priestupkov: predseda: p. Cangár, členovia: 

p. Petročko, p. Sentandrášiová, p.Ziman 
Náplň práce: predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku, spolupôsobí pri riešení susedských 
sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu, podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty v 
uliciach a na verejných priestranstvách v obci v zmysle platného VZN obce Sirk. 

3/Komisia mládeže, kultúry a športu: predseda: p. Petročko , členovia: p.Lesnický, PaedDr. 

Štefko, Mgr. D. Ziman 
Náplň práce: spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení, pomáha pri 
príprave kultúrnych a športových akcií v obci. 

4/Komisia hospodárska a stavebného poriadku: predseda: p. Ziman 

členovia: p. Ing. Beláň, p. Petročko,p. Lesnický, Mgr. D. Zimanová 
Náplň práce: spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, pri správe a údržbe verejnej zelene. 
Kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom a posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a 
fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti. 

5/ Komisia na riešenie rómskej problematiky: predseda: p. Donová,členovia: 

p. Válentová,p. Sentandrášiová, p. Cangár, Mgr. D.Zimanová 
Náplň práce: zaoberá sa riešením rómskej problematiky v oblasti sociálnej, poradenskej a spolupracuje 
so sociálnymi pracovníkmi TSP v obci. 

6/ Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda: p.Kovalčíková, členovia: p. Petročko, p. 

Ziman, p.Sentandrášiová, Ing. Beláň 
Náplň práce: plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov. 

7/ Inventarizačná komisia: predseda: p.Lesnický, člen: Ing. Beláň,p.Donová,p.Cangár, 

p.Petročko, p.Kovalčíková, p.Sentandrášiová,p.Válentová,p.Ziman 
Náplň práce: zodpovedá za správne a presné vykonávanie inventarizácie, predkladá záverečnú správu o 
priebehu a výsledku inventarizácie na rokovanie v stanovenom termíne. 

8/ Vyraďovacia a likvidačná komisia: predseda: p.Sentandrášiová 

člen: p. Ing. Beláň,p.Donová, p.Cangár, p.Petročko,p.Kovalčíková,p.Sentandrášiová, 

p.Válentová, p.Ziman. 
Náplň práce: posudzuje návrhy na vysporiadanie rozdielov a doporučuje obecnému zastupiteľstvu spô-
sob ich vysporiadania. 

9/ Bytová komisia: predseda: p. Kovalčíková, členovia: p. Ziman, p. Petročko, p. V. Ikriová, p. 

E.Sendrei, p. Eva Kotaiová, 
Náplň práce: posudzuje žiadosti o nájomné bývanie a ich zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov, 
kontroluje dodržiavanie platného VZN obce Sirk o prideľovaní nájomných bytov. 
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Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XII/2022). 
 

 

K bodu 9: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 

2023 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Mgr. Jane Zimanovej, ktorá predniesla 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023. Hlavná kontrolórka 

obce informovala, že neobdržala žiadne pripomienky k tomuto návrhu plánu. 

Starosta dal hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2023. 

 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/XII/2022). 

 

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. 18/XII/2021 - postupná rekonštrukcia budovy pošty vlastnými zamestnancami 

obce – nesplnené. 
UZNESENIE č. 24/XII/2021 - vyhotovenie 3 ks tematických tabúľ k „Rozprávkovému chodníku 

Pavla Dobšinského“ na základe žiadosti OZ Sirkovanci – nesplnené. 
UZNESENIE č. 5/III/2022 - Návrh inventarizačnej komisie: 
 4. Zaviesť evidenciu spotrebného materiálu, a materiálu zakúpeného do zásoby (príjem, 

 výdaj materiálu) – čiastočne splnené. 
 5. Zavedenie technických kariet malých mechanizmov – čiastočne splnené. 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/XII/2022). 

 

b/ Doplnenie členov Rady školy 
Starosta obce predniesol žiadosť Rady školy pri Základnej škole v Sirku o doplnenie  členov 

Rady školy zo skupiny zástupcov obce, pretože doterajší členovia sa zasadnutí nezúčastňujú. Po 

krátkej diskusii navrhol p. Kovalčíkovú, p. Sentandrášiovú a p. E. Kotaiovú a dal hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/XII/2022). 
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c/Zásady používania služobných motorových vozidiel – aktualizácia internej smernice 

Starosta obce informoval, že je potrebné urobiť zmeny v internej smernici – Zásady používania 

služobných motorových vozidiel obce Sirk zo dňa 30.06.2017. Jedná sa o zmenu v článku 4 bod 

7 písm. c/, kde sa zmenil poplatok za použitie traktora Major 80  na 30,00 € za jednu moto hodinu 

a v článku 3 bod 5 písm. i/ , kde p. R. Libáka nahradil p. M.Michal. 

Starosta dal za tieto zmeny hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/XII/2022). 
 

d/Rekonštrukcia obecných budov – zapojenie sa do projektov vrámci plánu obnovy 

Starosta obce informoval, že je možné zapojiť sa do výziev vrámci Plánu obnovy na 

rekonštrukciu obecných budov. Jedná sa o rekonštrukciu a zateplenie budovy OcÚ, rekonštrukciu 

a rozšírenie MŠ Sirk, rekonštrukciu budovy zdravotného strediska a postupnú rekonštrukciu 

budovy bývalého VDI Gemer na vybudovanie komunitného centra a DSS. 

Po diskusii k tejto téme dal hlasovať za zapojenie obce do týchto výziev. 

 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/XII/2022). 
 

e/ Rekonštrukcia KD v Sirku 
Starosta informoval, že po zateplení KD a vybudovaní novej kotolne sa ďalej pracuje na 

rekonštrukcii vnútrajška kultúrneho domu. Predniesol návrh, aby sa pri tejto rekonštrukcii 

vybudovalo aj sociálne zariadenie pre detskú ambulanciu, MUDr. Zsírosovú, nakoľko tam chýba 

a tým nemá detská lekárka vhodné podmienky pre chod ambulancie. Dal za tento návrh hlasovať. 

 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/XII/2022). 
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f/ Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby – Brantner Gemer s.r.o. 
Starosta obce podal informáciu ohľadom uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytnutí služby so 

spoločnosťou Brantner Gemer vzhľadom k navýšeniu cien za služby – výkon zberu, prepravy, 

zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a 

ostatných odpadov, ktoré vznikli na území obce. Po krátkej diskusii dal hlasovať za uzavretie 

dodatku so spoločnosťou Brantner Gemer. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/XII/2022). 
Dodatok tvorí prílohu č.2 zápisnice. 
 

g/ Zakúpenie vianočnej výzdoby na ďalší rok 

Starosta informoval, že vianočnú výzdobu, ktorá sa teraz v obci inštalovala, je potrebné doplniť. 

Chýba na Železníku a v Červeňanoch. Navrhol ju zakúpiť po sviatkoch kedy budú ceny nižšie a 

dal za tento návrh hlasovať. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/XII/2022). 
 
 

K bodu 11:  Informácie hlavného kontrolóra 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Jana Zimanová poinformovala o vykonaných kontrolách od 

nástupu do svojej funkcie. 
Previedla kontrolu nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne 

OcÚ za mesiace 06 – 09/2022 -  bez nedostatkov a kontrolu evidencie jázd, nákup, čerpanie a 

spotreba PHM za mesiace 06 - 08/2022 – bez nedostatkov. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/XII/2022). 
 

 

K bodu 12: Žiadosti občanov 

a/ Mgr. D.Zimanová – žiadosť o kúpu a prenájom nehnuteľností 

Starosta obce predniesol žiadosť p. Mgr. Dany Zimanovej o kúpu nehnuteľností v katastri obce 

Sirk, v bezprostrednej blízkosti ich záhrady. Jedná sa o pozemok na parc. č. 1409/1 a č. 739 v 

k.ú. Sirk o výmere 342 m2 o ktorý sa starajú a udržiavajú ho. Po krátkej diskusii s pani Zimanovou, 

ktorá bola prítomná dal starosta hlasovať o zaradení uvedenej nehnuteľnosti do prebytočného 

majetku obce s možnosťou odpredať ju záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 

základe geometrického plánu, ktorý si dá vypracovať p.Zimanová. 
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Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/XII/2022). 
 

 

b/Žiadosť nájomcov obecných bytov – Šlobodáreň a Šrobárka o zrušenie platenia poplatku 

do Fondu opráv a údržby k 01.01.2023 
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o doručenej žiadosti  nájomcov obecných bytov na 

Slobodárni a na osade Šrobárka,  spolu s podpismi jednotlivých nájomníkov o zrušenie platenia 

poplatku do Fondu opráv a údržby, ktorý slúžil na drobné opravy nájomných bytov. Po krátkej 

diskusii v ktorej starosta oboznámil poslancov s tým, že drobné opravy si v prípade zrušenia 

platenia tohto poplatku budú hradiť nájomcovia z vlastných prostriedkov, dal za zrušenie tohto 

poplatku hlasovať. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov (Donová, Kovalčíková, Lesnický, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/XII/2022). 
 

 

 

c/Žiadosť p. M.Bednára o jednorázovú sociálnu výpomoc 

Starosta predložil žiadosť p. Miroslava Bednára o jednorázovú sociálnu výpomoc vo výške 100.- 

€, nakoľko sa ocitol v núdzi a nemá momentálne žiadny príjem. Prebehla diskusia, kde poslanci 

skonštatovali, že p. Bednár má voči obci podlžnosti na daniach a poplatkoch za odvoz KO a 

takýmto občanom sa pomoc neposkytuje. Starosta dal následne hlasovať. 

 
Hlasovanie: ZA:           0 poslancov  

PROTI:      4 poslancov (Donová, Lesnický,Sentandrášiová, 
        M.Ziman) 

ZDRŽAL SA:  3 poslanec         (Kovalčíková,Petročko, Válentová) 
  NEHLASOVAL:  0 poslancov 

NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  (Ing. Beláň, Cangár) 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/XII/2022). 
 

K bodu 13.: Diskusia 

a/ p. poslanec Petročko 
Navrhol poskytnúť palivové drevo p. B.Fodorovej, ktorá je momentálne sama a je v zlej situácii 

s malým vnukom. Starosta navrhol zistiť,aká je jej situácia, keďže nemá doma deti. Ďalej p. 

Petročko navrhol, aby v budúcnosti organizovala Mikuláša obec s tým, že si rodičia zaplatia 

balíčky a deti ich potom aj dostanú. 
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b/ p. poslankyňa Válentová 

Informovala sa o zakúpení kolekcií pre dôchodcov a navrhla, aby v budúcnosti dostávali 

dôchodcovia k Vianociam niečo iné. Upozornila, že brány v obci -  pri budove VDI, aj 

multifunkčnom ihrisku sú stále otvorené, aj cez víkend - potrebné zatvárať. Pýtala sa na zber 

vyseparovaného odpadu, ktorý obec zváža do Synflexu. Starosta vysvetlil, že papier sa vozí na 

zberný dvor do Revúcej, za čo obec dostáva toaletný papier aj papierové utierky, tie sa rozdelia 

pre OcÚ, ŠJ aj MŠ – v budúcnosti sa budú dávať aj do školy. 

c/ p. poslankyňa Donová 

Informovala o zle nastavenej klíme v dome smútku, na poslednom pohrebe nehriala. Je potrebné 

skontrolovať a nastaviť, poučiť p. Ivanu Belánovú, aby sa situácia už neopakovala. Doplniť 

ohrievače do kancelárie v domu smútku. 

d/ p. poslanec Ziman 

Navrhol zvolávať porady poslancov a vedúcich jednotlivých stredísk obce -  MŠ, ŠJ, TSP, AČ, 

OcÚ podľa potreby, aby v prípade problémov mohli vzniknutú situáciu riešiť aj s poslancami OZ, 

aby nedochádzalo k situáciám, aká je teraz v školskej jedálni. Navrhol vykonávať námatkové 

kontroly starostu a hlavnej kontrolórky obce v ŠJ. Upozornil opäť na nefungujúci rozhlas na 

Železníku a v Červeňanoch. Starosta informoval, že porucha je už odstránená. 

e./p. Pémer 

Pýtal sa na obvinenia ohľadom školskej jedálne, odcudzenia potravín a vareného jedla, čím sú 

podložené. Starosta informoval, že boli zavedené opatrenia, aby k takýmto situáciám už 

nedochádzalo. 

f./ p. Sentandrášiová 

Informovala o záveroch z pracovnej porady poslancov a starostu obce, kde sa navrhlo, aby sa 

strava vozila dôchodcom až o 13.00 hod. a tak by sa mohla zvýšená strava medzi dôchodcov 

rozdeliť. 

 

 

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. Edita Sentandrášiová ............................ 

                           

               p. Blažena Válentová  ............................ 
 

 

 

 

 

 

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

                      Za obecné zastupiteľstvo 

                    Daniel Fakla 

                      starosta obce  
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