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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 27.12.2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 

         

 

Overovatelia zápisnice:   p. Marian Ziman, p. Ivan Cangár  
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 rozpočtu 2023-2025 

5./ Uznesenia 

6./  Z á v e r 

 
 

K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia 

Otvorenie rokovania OZ previedol starosta obce p. Daniel Fakla, privítal všetkých prítomných 9 

poslancov  a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 8 poslanci, čiže OZ je 

uznášaniaschopné. 
 

Neprítomní: 1 poslanec OZ. 

Chýbajúci poslanec: p. Alžbeta Kovalčíková sa ospravedlnila. 

 

 

K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. M.Zimana a p. I.Cangára. 

Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
 
Hlasovanie: ZA:  8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Lesnický,  

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

  NEHLASOVAL: 0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1 poslanec (Kovalčíková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/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. 

Cangár navrhol doplniť do programu dnešného zasadnutia jeho žiadosť o udelenie mimoriadnej 

odmeny za 13 rokov výkonu funkcie člena ZPOZ pri prípravách pohrebu, ktorou sa zaoberali na 

zasadnutí OZ dňa 14.06.2022 /uznesenie č.19/VI/2022/, p. Marian Ziman navrhol doplniť 

program o bod – Prejednanie zásad odmeňovania poslancov obce Sirk. Starosta dal hlasovať 

o programe zastupiteľstva s týmito dvomi zmenami. 
 
 
Hlasovanie: ZA:  8 poslancov (Ing. Beláň,Cangár, Donová, Lesnický,  

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

  NEHLASOVAL: 0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1 poslanec (Kovalčíková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/XII/2022) 
 

Schválený program zasadnutia 
1./  Otvorenie zasadnutia 
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./  Schvaľovanie rozpočtu 2023-2025 
5./ Prejednanie odmeny p. Cangára- člena ZPOZ 
6./ Zásady odmeňovania poslancov obce Sirk - aktualizácia 
7./ Uznesenia 
8./ Z á v e r 
 
K bodu 4: Schvaľovanie rozpočtu obce Sirk 2023-2025 
Na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná 

vypracovať rozpočet obce na tri roky. Návrh rozpočtu obce sa vypracúva na základe príručky na 

zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 č. MF/005055/2022-411. 
Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 bol zverejnený na internetovej stránke obce, ako i na obecnej 

tabuli. Návrh rozpočtu bol spracovaný ako neprogramový. Starosta informoval, že obec 

neobdržala žiadne pripomienky k tomuto návrhu. 
 

Stanovisko k zostaveniu rozpočtu obce predniesla hlavná kontrolórka obce p. Mgr. Jana 
Zimanová. 
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Po krátke diskusii starosta navrhol aby v zmysle § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 (Zákon o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bol 

rozpočet obce zostavený ako neprogramový (obce do 2000 obyvateľov). 
 
Hlasovanie: ZA:  8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Lesnický,  

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

  NEHLASOVAL: 0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1 poslanec (Kovalčíková) 

 

Starosta dal následne hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2023. 
 
Hlasovanie: ZA:  8 poslancov (Ing. Beláň,Cangár, Donová, Lesnický,  

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

  NEHLASOVAL: 0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  1 poslanec (Kovalčíková) 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 a 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k zostaveniu rozpočtu 

OZ vzalo na vedomie.  

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č.22/XII/2022). 
 

 

K bodu 5:  Prejednanie odmeny p. Cangárovi za prácu v ZPOZ Sirk. 
 

P. Cangár si už v minulosti požiadal o vyplatenie odmeny vo výške 1.000.- € za 13 rokov práce 

v Zbore pre občianske záležitosti v Sirku pri príprave pohrebov s tým, že jeho žiadosť sa 

presunula na koniec roka. Odmeny členom ZPOZ sú vyplácané v zmysle platného Štatútu ZPOZ 

pri Obecnom úrade v Sirku zo dňa 14.07.2022/Uznesenie č. 9/VII/2025/. Po krátkej diskusii dal 

starosta hlasovať o schválení vyplatenia tejto odmeny. 
 
Hlasovanie: ZA:           1 poslanec /Cangár/ 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  7 poslancov /Ing. Beláň, Donová, Lesnický, Petročko, 
     Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Kovalčíková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/XII/2022). 
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K bodu 6:  Zásady odmeňovania poslancov obce Sirk- aktualizácia internej smernice 
Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na výške odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva za 

výkon jeho funkcie za účasť z doterajších 30.- € na 50.- €. Po krátkej diskusii dal starosta 

hlasovať za tento návrh. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Lesnický, Petročko, 
      Sentandrášiová, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Kovalčíková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/XII/2022). 
 

 

 

K bodu 7.:  Uznesenia 
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 

   

   

K bodu 8: 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. Marian Ziman ............................ 

                           

               p. Ivan Cangár  ............................ 
 

 

 

 

 

 

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

                      Za obecné zastupiteľstvo 

                    Daniel Fakla 

                      starosta obce  
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