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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 22.12.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Ivan Cangár, p. Martina Donová    
Zapisovateľ:    p. Daniel Fakla 
 
P r o g r a m:  
1./  Otvorenie zasadnutia  
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.4 
5./ Schvaľovanie rozpočtu 2022-2024 
6./ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 
7./ Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce 
8./ Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia) 
9./ Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu od roku 2022  
10./  Informácie starostu obce 
11./  Informácie hlavného kontrolóra obce 
12./ Žiadosti občanov 
13./ Diskusia 
14./   Uznesenia  
15./  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 7 poslanci, 
čiže OZ je uznášaniaschopné.  
 
Neprítomní: 2 poslanci OZ. 
Chýbajúci poslanci: p. Juraj Petročko, p. Mgr. Daniel Ziman sa ospravedlnili. 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Ivana Cangára, p. Martinu Donovú 
 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/XII/2021). 
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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 dal hlasovať o programe zastupiteľstva bez zmien.  
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/XII/2021). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.:  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.4 
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban a tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 
Úprava rozpočtu bola prevedená v príjmovej časti, ako i výdavkovej časti. Úprava bola prevedená tak, 
aby bol rozpočet vyrovnaný.  Išlo o úpravu rozpočtu na skutočnosť za rok 2021. Nakoľko obec dostala 
viac podieľových daní a tiež 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 
kotolne ZŠ), vyššie výdavky za odpad z dôvodu likvidácie nebezpečného odpadu z rekonštrukcie strechy 
na kine Stachanov,... Súčasťou rozpočtového opatrenia č.4 obce je aj rozpočtové opatrenie č.2 
Základnej školy v Sirku. 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 2021 – rozpočtové opatrenie č.4. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/XII/2021). Rozpočtové opatrenie č.4 bolo schválené. 
 
Starosta obce ďalej informoval o použití rezervného fondu v roku 2021 na úhradu týchto výdavkov: 
1. Kúpa nehnuteľností - budovy, súpisné číslo 338, umiestnenej na parcele registra C, parcelné číslo 

957/42, druh stavby – budova 
- pozemku, parcela registra C, parcelné číslo 957/42, vo výmere 295 m 2 , druh 
pozemku – zastavená plocha a nádvorie 

od MV SR (garáže s pozemkom pod cintorínom v Sirku), a to za kúpnu cenu 550,00 eur s DPH (z toho 
pozemok – 57,00 eur a budova 493,00 eur),  
2. Realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie vodovodu Sirk“  v cene 34.986,72 eur s DPH. 
3. Realizácia výkopových prác Kino Stachanov v cene 402,00 eur s DPH. 
4. Elektroinštalačné práce v Kine Stachanov v cene  1780,00 eur s DPH. 
5. Montáž a doprava autobusových  zastávok v sume  400,00 eur s DPH.  
Starosta dal následne hlasovať o použití rezervného fondu v roku 2021 na úhradu týchto výdavkov. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/XII/2021). 
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K bodu 5.:  Schvaľovanie rozpočtu 2022-2024 
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 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.  
Oproti zverejnenému návrhu došlo k úprave položiek za rok 2021 (úprava na skutočnosť) na základe 
predloženého a schváleného rozpočtového opatrenia č.4.  
Samotný návrh rozpočtu na roky 2022-2024 sa zmenil na strane príjmov z dôvodu navýšenia výnosu 
dane z príjmov poukázaných obci v položke 111 003 o 158.051,00 eur, z rozpočtovaných 469.833,00 
eur na 627.884,00 eur. Je to hlavne z dôvodu zmeny normatívov na žiakov MŠ nakoľko väčšina 
pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a z celkového návýšenia výnosu dane z príjmov pre 
obec na rok 2022 podľa prognóz MF SR.   
Na strane výdavkov návrhu rozpočtu boli tieto prostriedky v sume 158.051,00 eur rozdelené na: 

- Predprimárne vzdelávanie - Materská škola – navýšenie o  123.051,00 eur,  
- OcÚ - Všeobecný materiál – navýšenie položky 633 006 o 15.000,00 eur, 
- OcÚ - Údržba budov, objektov alebo ich častí – navýšenie položky 635 006 o 15.000,00 eur, 
- Nakladanie s odpadmi - Všeobecné služby – navýšenie položky 637 004 o 5.000,00 eur. 

Po týchto zmenách zostal návrh rozpočtu ako vyrovnaný. 
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 2022. V časti kapitálových výdavkoch sa počíta v roku 2022 s výdavkami na: 

- rekonštrukciu miestnych komunikácií v časti Staré Červeňany, v Novom Sirku k domom p. 
Kontru, Ivančíka a Ďuroveho, k Zdravotnému stredisku, na Štokovci k domom p. Mikušáka, 
Belána, odstavná plocha v okolí kina Stachanov, 

- rekonštrukcia obecných budov – Materská škola, Pošta, OcÚ, Garáže DHZ, strechy v osade 
Šrobárka 

 
Prebehla krátka diskusia. Na otázky poslancov k rozpočtu, k niektorým jeho položkám odpovedal 
starosta obce a hlavný kontrolór obce.  
 
Starosta navrhol aby v zmysle § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 (Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bol rozpočet obce zostavený ako neprogramový 
(obce do 2000 obyvateľov). 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

 
Starosta dal následne hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2022.    
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Návrh rozpočtu na rok 2023 a 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k zostaveniu rozpočtu OZ 
vzalo na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/XII/2021). 



 4 

K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý  predniesol 
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022. Hlavný kontrolór obce 
informoval, že neobdržal žiadne pripomienky k tomuto plánu.  
 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2022 .  
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XII/2021). 
 
K bodu 7.: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce 
V zmysle zákona o účtovníctve ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov vydal starosta obce Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk  
k  31.12.2020. Obdobie vykonania inventarizácie starosta obce stanovil:  od 1.12.2021 do 21.1.2022. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XII/2021).  
Príkaz na vykonanie inventarizácie tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 
 
K bodu 8.:  Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia) 
Starosta obce predniesol návrh na aktualizáciu č.5 Smernice na používanie motorových vozidiel 
z dôvodu zakúpenia vozidla Ford Tranzit: - doplnenie vozidla OcÚ do smernice – Ford Tranzit  
 - osoba zodpovedná za starostlivosť a prevádzku vozidla: Rastislav Libák 
 - použite vozidla Ford Tranzit:  

a) Tento prostriedok sa používa pre účely OcÚ pri obecných prácach, na AČ a MOS bezplatne. 
b) Tento prostriedok sa môže použiť aj pre občanov našej obce na prepravu materiálu (okrem 
palivového dreva) a podľa potreby občanov obce (jazdu musí schváliť starosta) nasledovne:  
- v katastri obce Sirk, Červeňany, Železník - poplatok za 1 fúru je vo výške 5,00 €.  
- mimo katastra obce Sirk, Červeňany, Železník – poplatok je 0,50 eur za 1km jazdy vozidla 
(počíta sa aj jazda prázdneho vozidla). 
- odstavenie (garážovanie) vozidla: obecné garáže pod cintorínom v Sirku 

 - ďalšie oprávnené osoby na používanie vozidla Ford Tranzit: starosta, zastúpca starostu, 
poslanci OZ, zamestnanci OcÚ, členovia DHZ, poverené osoby OFK, OKST, iné poverené osoby 
 
Po diskusii dal starosta hlasovať o tomto návrhu aktualizácie Smernice na používanie mot. vozidiel. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Aktualizácia smernice č.5 na používanie motorových vozidiel bola schválená (uznesenie č. 8/XII/2021). 
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Týmto uznesním sa zároveň mení aj Sadzobník poplatkov platný na území obce Sirk doplnením 
o poplatky za vozidlo Forf Tranzit. 
 
K bodu 9.:  Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu od roku 2022  
Starosta predniesol informácie o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu od 1.1.2022, nakoľko 
súčasná zmluva s firmou Brantner Gemer a.s. končí 31.12.2021.  
Boli oslovené firmy:  

- Kosit a.s. Košice – táto firma neprejavila žiadny záujem, 
- Fúra s.r.o. Rozhanovce -  s konateľom firmy bolo uskutočnené stretnutie za účasti starostov 
okolitých obcí. Nakoľko len minimum obcí poslalo podklady na vytvorenie cenovej kalkulácie, 
firma Fúra s.r.o. zaslala stanovisko - vzhľadom na nízky záujem obcí tohto regiónu,  a tým malé 
množstvo komunálneho odpadu na zber, by to bolo pre firmu nerentabilné a preto cenovú 
ponuku obci nezaslala. 
- Brantner Gemer a.s. Rimavská Sobota – predložila dve cenové ponuky pri podpise zmluvy na 
na 1 rok alebo na 3 roky, pričom ponuka krátkodobá na 1 rok má výrazne vyššie ceny za 
jednotlivé služby pri odvoze komunálneho odpadu. Starosta ďalej uviedol, že pri zmluve na 3 
roky sa môžu ceny meniť vplyvom rasúcich nákladov dodávateľa služby a pod.. Zmeny cien sa 
v takomto prípade na základe návrhu zmluvy budú riešiť dodatkom, ktorý obec ale nebude 
musieť podpísať, ak s navýšením nebude súhlasiť. Musela by mať ale alternatívu na odvoz 
odpadu. Cenové ponuky tvoria prílohu č.3 tejto zápisnice. 

 
Starosta ďalej informoval, že predpokladaná hodnota zákazky je 23000,00 eur bez DPH, t.j. 27600 eur 
s DPH ročne (za 3 roky je to 69.000,00 eur bez DPH t.j. 82.800,00 eur s DPH).  
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci oboznámili s cenovými ponukami od firmy Brantner, na otázky 
poslancov odpovedal starosta obce a hlavný kontrolór obce. 

 
Následne dal starosta hlasovať o uzavretí zmluvy na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu 
s platnosťou od 1.1.2022 do 31.12.2024 s firmou Brantner Gemer a.s. Rimavská Sobota. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/XII/2021).  
 
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. 7/XI/2020 - Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka – nesplnené. 
Prvá bytovka dokončená. Druhá bytovka pred dokončením - (ešte cca. 2-3 práce, podľa počasia). 
UZNESENIE Č. 5/IX/2021 -  Odpredaj majetku obce – pozemok a budova „Stará krčma“ – nesplnené. 
Prebieha zmena zápisu vlastníka na Katastrálnom úrade. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/XII/2021). 
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b/ Prejednanie záveru z kontroly vykonanej NKÚ SR 
Starosta obce predniesol správu NKÚ SR z vykonanej kontroly v MŠ – „Dostupnosť predprimárneho 
vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí (KA-021/2021/1070)“. 
 
Výsledkom sú opatrenia, ktoré obec Sirk prijala na nápravu zistených nedostatkov, a za ktorých plnenie 
zodpovedá starosta obce: 

1) aktívne sa zaujímať o stav a napredovanie prác v rámci projektu „Rozšírenie kapacít MŠ 
v Sirku“ v záujme jeho dopadu na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ – termín od 
9.12.2021 až do skončenia projektu. 

2)  Upraviť VZN obce s ohľadom na ostatné podmienky prijímania detí do MŠ tak, aby neboli 
v rozpore s právnymi predpismi, neboli diskriminujúce alebo obmedzujúce práva dieťaťa alebo 
zákonných zástupcov v zmysle zákonných ustanovení – termín do 31.3.2022. 

3) Všeobecne záväzným nariadením obce určiť pre MŠ a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti 
podrobnosti financovania MŠ a školských zariadení, lehotu na predloženie údajov, podľa 
ktorých bude obec financovať MŠ ako aj výšku finančných prostriedkov, určených na mzdy 
a prevádzku na dieťa MŠ v zmysle zákona o štátnej správe v školstve – termín do 31.3.2022. 

4) Aktívne vyhľadávať možnosti financovania podporného personálu MŠ v rámci zefektívnenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj zvážiť alternatívu zapojenia sa MŠ do výziev 
podporujúcich inkluzívne tímy – termín 9.12.2021 a trvale. 

 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/XII/2021). 
 
c/ Zmena finančného limitu pre starostu obce 
Starosta obce informoval o potrebe zmeny finančného limitu pre starostu obce resp. pridania určitých 
výnimiek zo súčasného limitu. Je to z dôvodu, že obec často dostáva finančné prostriedky z iných 
zdrojov (najmä transfery zo ŠR), ktoré sú účelovo viazané a často s krátkym časom na ich čerpanie 
(napr. dotácie pre MŠ, sociálne dávky, na aktivačnú činnosť, TSP, dotácie na projekty,..).  
Súčasné uznesenie je napísané trochu nešťastne akoby pokrývalo všetky pohyby finančných 
prostriedkov a nie len vlastné, pridaním ďalšej výnimky by sa táto nejasnosť odstránila. 
 
Prebehla krátka diskusia. 
 
Starosta dal následne hlasovať o návrhu aby finančného limitu pri výdavkoch (bežných, kapitálových, 
rezervný fond, fond opráv) zostal na sume 3.300,00 eur, o ktorej môže rozhodnúť sám starosta obce 
bez zvolania zasadnutia OZ, s výnimkou ak sa jedná o faktúry za elektrickú energiu, vodu a odvoz 
odpadov, a ak sa jedná o účelovo viazané prostriedky z cudzích zdrojov (okrem 41,46).  
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/XII/2021). 
 
d/ Zriadenie vecného bremena – VSD a.s. Košice 
Starosta obce informoval o potrebe schválenia Zmluvy o zriadení vecného bremena s VSD a.s. Košice, 
týka sa to nových stĺpov a elektrických zariadení, ktorých rekonštrukcia prebiehala v minulom období 
a nachádzajú sa na obecných parcelách. 
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Starosta dal následne hlasovať o schválení Zmluvy o zriadení vecného bremena s VSD a.s. Košice. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/XII/2021). 
 
e/ Píla pod cintorínom  
Starosta informoval, že oslovil p. Masaryka majiteľa strojov na bývalej píle v Sirku s možnou ponukou 
obce na ich odkúpenie. Pán Masaryk sa vyjadril, že momentálne sa snaží tieto stroje predať 
a ponúknutá cena od obce je pre neho nezaujímavá. Starosta mu zároveň oznámil, že na jar bude obec 
tieto priestory potrebovať, takže nech predaj strojov a vypratanie priestorov neodkladá. 
V diskusii sa prítomný zhodli, že nech obec pošle písomne termín k vyprataniu priestorov – 1.3.2022. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/XII/2021). 
 
f/ Pridelenie obecného nájomného bytu  
Starosta informoval, že ide o pridelenie bytu č.26 v bytovom dome č.305 v osade Šrobárka po 
nebohom Arpádovi Kótaiovi. K tomuto zasadla bytová komisia, ktorá vybrala dvoch vhodných 
kandidátov zo zoznamu čakateľov na obecné nájomné byty: 

1. Radko Havran, Sirk 308 – žiadosť podaná 11.2.2019 

2. Nadežda Havranová, Sirk 307 – žiadosť podaná 10.2.2020 – údajne je poslednou osobou, 
ktorá nedostala obecný nájomný byt, keď sa stavali i napriek tomu, že jej rodina (údajne 
syn) sa podielal na výstavbe nových domov v osade. Mala od obce prísľub, že ako prvá 
dostane byt, ak sa uvoľní. O týchto skutočnostiach však obec neeviduje žiadny písomný 
záznam.  

 
Starosta následne informoval, že na tento byt si podala žiadosť aj p. Silvia Kótaiová, ktorá určitú dobu 
po odchode z obce Turčok uvedený byt obývala so svojou rodinou (7 detí), spolu s nebohým p. 
Arpádom Kótaiom, jej bratrancom. Pani S. Kótaiová si však k dnešnému dňu neuhradila podlžnosti voči 
obci vo výške 170,88 eur, aj napriek opakovaným výzvam starostu obce počas minulých 4 mesiacov. 
Starosta sa vyjadril, že p. S. Kótaiová sa do bytu nasťahovala a užívala tento byt bez povolenia obce. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci vo väčšine zhodli že p. Nadežda Havranová má jednoducho 
smolu lebo neexistuje dôkaz o tom, že má na byt prednostné právo, momentálne žije v byte č.24 
v bytovom dome 309 u p. Š. Daniho. Pán Radko Havran s rodinou žije momentálne v drevárni 
v nevyhovujúcich podmienkach, a preto sa viac poslancov prikláňalo aby tento byt dostal práve on 
nakoľko sa v zozname čakateľov nachádza práve pred p. Nadeždou Havranovou. Pani Nadežda 
Havranová by však bola podľa zoznamu čakateľov na obecné nájomné byty, ako ďalšia v poradí na 
najbližší byt v osade Šrobárka, ak sa v budúcnosti uvoľní.  
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Starosta dal následne hlasovať aby obecný nájomný byt č.26 v bytovom dome č.305 v osade Šrobárka 
dostal p. Radko Havran, Sirk 308.  
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Válentová, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/XII/2021).  
Týmto uznesením sa zároveň zamieta žiadosť p. Silvie Kótaiovej o pridelenie tohto nájomného bytu 
č.26. Menovaná zároveň nebude zaradená ani do zoznamu čakateľov nakoľko obec eviduje jej 
podlžnosti vo výške 170,88 eur. 
 
g/ Zneškodnenie nebezpečného odpadu  
Starosta informoval, že pôvodná strecha na kine Stachanov bola z nebezpečného azbestu. Faktúra za 
zneškodnenie tohto nebezpečného odpadu firmou TOMAR BEST s.r.o. Obrancov mieru 357, Spišská 
Teplica je v celkovej cene 3.360,00 s DPH.  
 
Starosta dal hlasovať za uhradenie tejto faktúry vo výške 3.360,00 eur s DPH. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/XII/2021). 
 
h/ Zapojenie sa do výziev o NFP 
Starosta informoval o možnosti zapojenia sa do nasledovných výzviev: 

1. Výzva MŽP SR – Triedený zber komunálnych odpadov – kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 
(výstavba zberných dvorov, nákup zberných nádob, nákup zberovej techniky,..) 
2. Výzva MV SR – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné 

komunikácie) – kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 
(technické vybavenie zberného dvora – vozidlá, manipulačná technika, kontajnery,..) 

Starosta informoval, že do výzvy č.2 sa obec už raz zapojila ale neúspešne. Obe výzvy sú s 5% 
spoluúčasťou obce. Ide o to čí má obec začať teito výzvy riešiť, spracovávať projekty na ne.   
 
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať o zapojení sa do týchto dvoch výziev. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/XII/2021). 
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i/ Rekonštrukcia budovy pošty 
Starosta obce informoval, že na minulom zastupiteľstve bolo schválené použitie prostriedkov 
rezervného fondu na túto rekonštrukciu (uznesenie č. 5/XI/2021 Z 29.11.2021). Po konzultácii s 
auditormi  a v súlade s metodickým usmernením MF SR (Rozpočtová klasifikácia...) musí byť 
rekonštrukcia vykonávaná vo vlastnej réžii účtovaná z bežných výdavkov. Takže je potrebné aby sa 
schválilo nové uznesenie. 
 
Prebehla krátka diskusia. 
 
Starosta dal hlasovať aby sa rekonštrukcia budovy pošty (fasáda, gang, náter strechy, výmena odkapov, 
okien a dverí) uskutočnila vlastnými zamestnancami obce a náklady potrebné na rekonštrukciu 
(materiál) hradili z bežných výdavkov obce.  
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/XII/2021).   
Týmto uznesením sa zároveň ruší uznesenie č. 5/XI/2021 Z 29.11.2021.  
 
j/ Hlavné aktivity obce v roku 2021 
V ďalšom bode starosta obce vyhodnotil končiaci rok 2021, pričom uviedol najvýznamnejšie aktivity a 
činnosti obce za rok 2021:  
- testovanie COVID-19 – ako jediná obec v okolí dlhodobo prevádzkovala obecnú MOM-ku v mesiacoch 
január až marec 2021 pre svojich obyvateľov ako i z okolia – celkovo išlo o 22 termínov testovania (z 
toho 4x v Turčoku). Touto činnosťou po odčítaní nákladov na testovanie sa obci podarilo získať cca. 
7.000,00 eur do rozpočtu obce, 
- Organizácia osláv výročia 600. rokov od prvej písomnej zmienky o obci Sirk s účasťou družobnej obce 
Giraltovce pri Železníku, 
- rekonštrukcia strechy na garážach (pod cintorínom) v sume 26.610,70 eur s DPH, 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti Železník a Nové Červeňany v sume 85.697,00 eur s DPH, 
- rekonštrukcia oporného múru v časti Ladislava  v sume 25.061,10 eur s DPH, 
- rekonštrukcia 3 ks autobusových zastávok v časti Ladislava, Štefánia a Nové Červeňany v sume 
3.997,00 eur s DPH, 
- rekonštrukcia kotolne ZŠ v sume 224.536,34 eur s DPH, z toho spoluúčasť obce bola 22.324,81 eur,  
- rozšírenie verejného vodovodu v časti Staré Červeňany v sume 34.986,72 eur, 
- vodovodná prípojka (výkopové práce) pre Kino Stachanov v sume 402,00 eur 
- rekonštrukcia elektroinštalácie v kine Stachanov v sume 1780,00, rekonštrukcia elektroinštalácie na 
„Slobodárni“ v spoločných priestoroch v sume 460,00 eur 
- čistenie časti koryta potoka v obci, 
- vo vlastnej réžii: začatie rekonštrukcie budovy pošty, výmena strešnej krytiny na bytovom dome č.306 
v osade Šrobárka, rekonštrukcia 1 nájomného bytu v budove Slobodáreň, ohradenie areálu 
Zdravotného strediska, montáž el. brány v sume 1489,00 eur,... 
- pokračovanie bezplatného rozvozu obedov zo ŠJ pre seniorov, 
- pokračovanie separovaného zberu zo všetkých častí obce v intervale 1x mesačne prostriedkami obce. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/XII/2021). 
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k/ Odmena poslancov OZ  
Starosta navrhol poslancom OZ obce Sirk za aktívnu činnosť počas roka 2021 finančnú odmenu (v 
hrubom) nasledovne: 
p. Ing. Martin Beláň 200 eur  organizácia podujatí, kosenie obecných pozemkov vlastným  

traktorom 
p. Ivan Cangár  100 eur  organizácia podujatí, 
p. Martina Donová 100 eur  organizácia podujatí 
p. Milan Herich  100 eur  organizácia podujatí 
p. Jaroslav Kacian 100 eur  organizácia podujatí, 
p. Juraj Petročko 100 eur  organizácia podujatí 
p. Blažena Válentová 200 eur  organizácia podujatí, recitácie, príhovory (mimo ZPOZ) 
p. Mgr. Daniel Ziman 100 eur  organizácia podujatí, 
p. Marian Ziman 100 eur  organizácia podujatí. 
 
V diskusii sa starosta vyjadril, že je to jeho návrh a nech to berú ako malé poďakovanie obce za ich 
aktivitu a pomoc obci počas roka 2021, nakoľko veľa krát je to na úkor ich osobného času. 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:           4 poslanci  (Cangár, Herich, Kacian, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/XII/2021). 
 
Z dôvodu pracovných povinností musel po tomto bode zo zasadnutia OZ odísť poslanec p. Herich. 
Počet prítomných poslancov sa znížil na 6 z celkového počtu 9, OZ zostalo naďalej uznášaniaschopné. 
 
K bodu 11.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
28/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za október 2021 
29/2021 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
november 2021. 
30/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za november 2021 
31/2021 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 3. štvrťrok 2021. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/XII/2021).  
 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
a/ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť finančnú pomoc 
Starosta obce predniesol žiadosť Cirkevného zboru ECAV v Sirku pre OZ v Sirku o pomoc pri financovaní 
obhliadky, diagnostikovaní a oprave zvonov s vežovými hodinami na veži evanjelického kostola v Sirku. 
Výšku finančnej pomoci pre CZ ECAV na Slovensku Sirk necháva zbor na zvážení OZ. 
 
Sumarizácia potrebných finančných prostriedkov podľa predloženej žiadosti: 
 Celková oprava všetkých 3 zvonov: 11.710,00 eur (podložené cenovou ponukou firmy Zvonex) 
 Celková oprava vežových hodín: 3.200,00 eur (bez cenovej ponuky) 
 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Väčšina prítomných poslancov bola proti schváleniu tejto 
žiadosti, bez ďalších informácií, nakoľko sa jedná v súčte o značnú sumu. Poslanci predpokladajú, že ak 
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neschvália plnú sumu, tak Cirkevnému zboru iba časť sumy nepomôže. Podľa niektorých poslancov (M. 
Ziman, Kacian, Ing. Beláň) ručné naťahovanie hodín je predsa v poriadku, roky to takto funguje 
a nechápu prečo je zrazu ich elektrifikácia taká potrebná. Iba ak by to vadilo p. Ďuríkovi, ktorý sa o toto 
naťahovanie stará. Súhlasili aby sa oslovil odborník na takéto hodiny p. Ing. Pavell – aby zhodnotiľ či je 
elektrifikácia týchto hodín nutná. 
Ďalej padli názory aby sa vyčíslili iba náklady na opravu elektrifikácie zvonov, ktorá nefunguje, bez 
samotnej opravy zvonov ako takých. Zároveň by sa mohlo preveriť, či by takúto opravu nezvládli aj 
zamestnanci obce.  
Obec zároveň zistí ďalšie informácie a možnosti o potrebných opravách týchto zvonov s vežovými 
hodinami.  
 
Starosta dal následne hlasovať o schválení tejto žiadosti o poskytnutí finančného príspevku v plnej 
výške. 
Hlasovanie: ZA:           0 poslancov  

PROTI:      5 poslancov  (Cangár, Donová, Kacian, Válentová, M.Ziman) 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/XII/2021). Žiadosť bola zamietnutá.  
 
b/ p. Kamila Macúriková, Sirk 171 – žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2021 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2021 v sume 
45,00 eur za prevádzku pohostinstva – Sport pub, Sirk 66, 049 64 Sirk. Je to z dôvodu, že počas 
pandemickej situácie v roku 2021 mala otvorenú prevádzku len 3 mesiace (august, september, 
október). V roku 2020 podnikala 5 mesiacov, ale poplatok uhradila za celý rok 2020. 
 
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Válentová, 

M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/XII/2021).   
 
c/ OZ Sirkovanci – žiadosť o vyhotovenie 3 ks tematických tabúľ k „Rozprávkovému chodníku Pavla 
Dobšinského“  
Starosta predniesol žiadosť OZ Sirkovanci o povolenie vybudovania tematického chodníka 
„Rozprávkový chodník Pavla Dobšinského“ na obecných parcelách od prístupovej cesty ku 
Komunitnému ovocnému sadu popri „Magnéske“ k predajni „Môj obchod“. Žiadosť bola podaná 
v súlade s Plánom rozvoja cestovného ruchu v okolí Železníka (Sirk, Červeňany, Železník). Projekt 
pozostáva z úpravy terénu, umiestnenia tématických tabúľ na trase chodníka, postavičiek z rozprávok.   
 
V roku 2022 by šlo o osadenie prvých 3 tabúľ (z jednej strany budú rozprávky, z druhej fotografie 
a opisy živočíchov žijúcich v danej lokalite – pstruh, rak,..).  
 
Prebehla diskusia. 
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Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti – t.j. o súhlase na vybudovanie Rozprávkového chodníka Pavla 
Dobšinského a vyhotovenie 3ks tematických tabúľ. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Válentová, 

M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/XII/2021).   
 
d/ OZ Sirkovanci – žiadosť o súhlas s vybudovaním jazierka s umelým vodopádom  
Starosta predniesol žiadosť OZ Sirkovanci o povolenie na vybudovanie jazierka s umelým vodopádom 
pri Ovocnom komunitnom sade v Sirku. Žiadosť bola podaná v súlade s Plánom rozvoja cestovného 
ruchu v okolí Železníka (Sirk, Červeňany, Železník). Projekt vybudovania jazierka pozostáva z úpravy 
terénu, vybudovania jazierka, vodopádu nad jazierkom a prívodu vody z prameňa nad sadom.  
 
Jazierko bude záchytnou nádržou na polievanie ovocných stromov a zároveň bude slúžiť aj ako 
protipožiarna nádrž v predmetnej lokalite. 
 
Materiál na projekt: kameň, piesok, cement, izolácia, železo na spevnenie vodopádu.  
 
Prebehla diskusia. V ktorej starosta a hlavný kontrolór obce odporučili zástupcovi OZ Sirkovanci p. M. 
Zimanovi aby si združenie spravilo rozpočet na tento projekt, aby vedelo aké financie bude žiadať od 
obce.   
 
Starosta dal hlasovať o žiadosti k súhlasu s vybudovaním jazierka s umelým vodopádom. 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Cangár, Donová, Kacian, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 25/XII/2021).   
 
K bodu 13.:  Diskusia 
a/ p. poslanec M. Ziman –  
1. sa opýtal či bol ukončený projekt – oporný múr na Železníku pri kine Stachanov, kto tam chodil 
kontrolovať práce, tiež sa opýtal hlavného kontrolóra či tam chodil. On tam nevidí stavbu za 25.000,00 
eur, ale len betón o rozmeroch možno 4x4 m. 
Hlavný kontrolór Ing. Urban odpovedal, že aby niekto mohol kontrolovať stavbu, či je v súlade so 
schváleným stavebným projektom, potrebuje adekvátne vzdelanie, v tomto prípade stavebné, čo on 
nemá. Nič ale nebráni starostovi obce, aby si aj pri takýchto menších stavbách obstaral stavebný dozor, 
ktorý by ale musela obec samozrejme zaplatiť.  
Starosta odpovedal, že on tam chodil často, a je tam preinvestovaných viac prác ako tvrdí p. Ziman.  
 
2. sa opýtal či boli na projekte na rekonštrukcii strechy na garážach pod cintorínom aj „kontralaty“, 
pretože zamestnanci obce p. Ďurove a p. Hirko upozornili, že tieto na novom krove chýbajú.  
 
Hlavný kontrolór navrhol starostovi, aby doniesol k nahliadnutiu spomínané projekty, aby sa mohli 
pozrieť veci na ktoré upozorňuje p. poslanec M. Ziman.  
Po nahliadnutí do projektu oporného múru p. M. Ziman  skonštatoval, že takto je to ťažko pozerať. 
Poprosil preto starostu o prefotenie dokumentácie aby si to pozrel dôkladnešie. Ten súhlasil, že mu 
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vyhotový kópiu. V druhom projekte sa zistilo, že kontralaty v projekte rekonštrukcie strechy na 
garážoch boli plánované a teda by tam mali byť.  
Viacerí poslanci sa zhodli, že treba sprísniť kontrolu samotnej realizácie a preberanie stavieb, aby sa 
predišlo takýmto problémom, možno i za cenu, že obec by si musela zaplatiť odborníkov ako dozor.  
 
Starosta uzavrel tento bod s tým, že uvedené podozrenia preverí, a v prípade, že sa potvrdia tak obec 
bude postupovať v zmysle platnej legislatívy a bude žiadať o nápravu. Zároveň je však rád, že poslanci 
upozorňujú na prípadné možné pochybenia pri realizovaní stavebných diel.  
 
b/ p. Remper –   
1. sa opýtal, kedy sa bude niečo robiť s rigólmi od „esíčka“ v časti Starý Sirk smerom z dediny, stále tam 
stojí voda. Upozorňuje na tento problém už aspoň 4 roky. Starosta odpovedal, že cestári si miesto 
označili, ale aj po jeho urgenciách ešte priepust nespravili. Podľa neho to však aj tak problém úplne 
nevyrieši lebo pozemky sú nízko a všetka voda aj tak neodtečie.  
 
2. opýtal sa, či obec posielala upomienky za nezaplatené smeti každému alebo iba im, teda synovej 
priateľke. Starosta odpovedal, že každému a ide hlavne o to, že počas pandémie veľa ľudí aj zabudlo, 
že si túto povinnosť nesplnilo, a preto ich na to obec takto upozorňovala.  
Pán Remper navrhol, že by bolo dobré zverejňovať všetkých neplatičov. Starosta odpovedal, že sa to dá 
len v obmedzenej miere vzhľadom na dodržiavanie GDPR, a tiež pochybuje či to má nejaký význam. 
 
3. Upozornil na spadnutú časť domu za jeho domom, treba s tým niečo robiť aby si to odpratali.   
 
 
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, poprial všetko dobré do nového roku 2022 
a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 
 
Overovatelia:     p. Ivan Cangár  ............................ 
                           

               p. Martina Donová ............................ 
 

                       
                  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 22.12.2021 

 
UZNESENIE Č. 1/XII/2021 
K bodu 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. Ivana Cangára a p. Martinu Donovú. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/XII/2021 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/XII/2021 
K bodu 4.:  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.4 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.4 - podľa prílohy č.4 tejto zápisnice. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

                       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 4/XII/2021 
K bodu 4.:  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.4 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Použitie rezervného fondu obce v roku 2021 na úhradu týchto výdavkov: 

1. Kúpa nehnuteľností - budovy, súpisné číslo 338, umiestnenej na parcele registra C, 
parcelné číslo 957/42, druh stavby – budova 
- pozemku, parcela registra C, parcelné číslo 957/42, vo výmere 
295 m 2 , druh pozemku – zastavená plocha a nádvorie 

od MV SR (garáže s pozemkom pod cintorínom v Sirku), a to za kúpnu cenu 550,00 eur 
s DPH (z toho pozemok – 57,00 eur a budova 493,00 eur),  
2. Realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie vodovodu Sirk“  v cene 34.986,72 eur 
s DPH. 
3. Realizácia výkopových prác Kino Stachanov v cene 402,00 eur s DPH. 
4. Elektroinštalačné práce v Kine Stachanov v cene  1780,00 eur s DPH. 
5. Montáž a doprava autobusových  zastávok v sume  400,00 eur s DPH.  
 

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

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/XII/2021 
K bodu 5.:  Schvaľovanie rozpočtu 2022-2024 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zostavenie rozpočtu obce na roky 2022-2024 ako neprogramového.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

 
B/ Schvaľuje:  Rozpočet obce Sirk na rok 2022.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

 
C/ Berie na vedomie:  Návrh rozpočtu obce Sirk na roky 2023-2024. 
 
D/ Berie na vedomie:  Stanovisko hlavného kontrolóra k zostaveniu rozpočtu na roky 2022-2024. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 6/XII/2021 
K bodu 6.: Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 1. polrok 2022.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 7/XII/2021 
K bodu 7.: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk 

k 31.12.2021.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 8/XII/2021 
K bodu 8.:  Schvaľovanie Smernice na používanie motorových vozidiel (aktualizácia) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Aktualizovanú Smernicu na používanie motorových vozidiel a doplnenie Sadzobníka 

poplatkov platného na území obce Sirk o poplatky za vozidlo Ford Tranzit: 
  - poplatok za 1 fúru vo výške 5,00 eur - v katastri obce Sirk, Červeňany, Železník  

 - poplatok 0,50 eur za 1km jazdy vozidla (počíta sa aj jazda prázdneho vozidla) - mimo 
katastra obce Sirk, Červeňany, Železník. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 9/XII/2021 
K bodu 9.:  Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu od roku 2022  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Uzavretie Zmluvy na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu s platnosťou od 

1.1.2022 do 31.12.2024 s firmou Brantner Gemer a.s. Rimavská Sobota.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 10/XII/2021 
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 

 
 
UZNESENIE Č. 11/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
b/ Prejednanie záveru z kontroly vykonanej NKÚ SR 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o správe NKÚ SR z vykonanej kontroly v MŠ – 

„Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia na úrovni obcí (KA-021/2021/1070)“ a o prijatých 
opatreniach zo strany obce Sirk na odstránenie nedostatkov z tejto kontroly.  

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 12/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
c/ Zmena finančného limitu pre starostu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Výšku finančného limitu pri výdavkoch (bežných, kapitálových, rezervný fond, fond 

opráv) v sume 3.300,00 eur, o ktorej môže rozhodnúť sám starosta obce bez zvolania 
zasadnutia OZ, s nasledovnými výnimkami:  
- ak sa jedná o faktúry za elektrickú energiu, vodu a odvoz odpadov,   
- ak sa jedná o prostriedky z iných zdrojov (okrem zdrojov 41,46)  – ide najmä o 
transfery zo ŠR), ktoré sú účelovo viazané (napr. dotácie pre MŠ, sociálne dávky, na 
aktivačnú činnosť, TSP, dotácie na projekty,..). 

 
Týmto uznesením sa ruší uznesenie č.15/VI/2021 z 21.6.2021). 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 

 

UZNESENIE Č. 13/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
d/ Zriadenie vecného bremena – VSD a.s. Košice 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena s VSD a.s. Košice.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 14/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
e/ Píla pod cintorínom  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o bývalej píle v Sirku. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
UZNESENIE Č. 15/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
f/ Pridelenie obecného nájomného bytu  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Pridelenie obecného nájomného bytu č.26 v bytovom dome č.305 v osade Šrobárka 

pánovi Radkovi Havranovi, bytom Sirk 308, s rodinou.  
 
B/ Zamieta: Žiadosť p. Silvie Kótaiovej o pridelenie nájomného bytu č.26 v bytovom dome č.305 

v osade Šrobárka. Menovaná zároveň nebude zaradená ani do zoznamu čakateľov 
nakoľko obec eviduje jej podlžnosti vo výške 170,88 eur. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 16/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
g/ Zneškodnenie nebezpečného odpadu  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Uhradenie faktúr za zneškodnenie nebezpečného odpadu z pôvodnej strechy kina 

Stachanov firmou TOMAR BEST s.r.o. Obrancov mieru 357, Spišská Teplica v celkovej 
výške 3.360,00 s DPH.  

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 17/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
h/ Zapojenie sa do výziev o NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zapojenie sa obce Sirk do nasledovných výziev s 5% spoluúčasťou obce: 

1. Výzva MŽP SR – Triedený zber komunálnych odpadov – kód výzvy OPKZP-PO1-
SC111-2021-72 (výstavba zberných dvorov, nákup zberných nádob, nákup zberovej 
techniky,..) 

2. Výzva MV SR – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné 
komunikácie) – kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 (technické vybavenie zberného 
dvora – vozidlá, manipulačná technika, kontajnery,..) 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 18/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
i/ Rekonštrukcia budovy pošty 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Postupnú rekonštrukciu budovy pošty (fasáda, gang, náter strechy, výmena odkapov, 

okien a dverí) vlastnými zamestnancami obce. Pôjde o bežné výdavky z rozpočtu obce 
na nákup potrebného materiálu.  

 
 Týmto uznesením sa ruší uznesenie č.5/XI/2021 z 29.11.2021). 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 19/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
j/ Hlavné aktivity obce v roku 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o hodnotení najvýznamnejších aktivít a činností obce 

za rok 2021. 
 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 20/XII/2021 
K bodu 10.:  Informácie starostu obce 
k/ Odmena poslancov OZ  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  V zmysle Zásad odmeňovania poslancov obce Sirk mimoriadnu finančnú odmenu (v 

hrubom) poslancom OZ obce Sirk za aktívnu činnosť počas roka 2021 v nasledovnej 
výške:  p. Ivan Cangár  100 eur   

p. Martina Donová 100 eur 
p. Milan Herich  100 eur  
p. Jaroslav Kacian 100 eur  
p. Juraj Petročko 100 eur   
p. Mgr. Daniel Ziman 100 eur 
p. Marian Ziman 100 eur 
p. Ing. Martin Beláň 200 eur  
p. Blažena Válentová 200 eur  

 
Hlasovanie: ZA:           4 poslanci  (Cangár, Herich, Kacian, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 

 

 

Pozn.: Z dôvodu pracovných povinností musel po tomto bode zo zasadnutia OZ odísť poslanec p. 
Herich. Počet prítomných poslancov sa znížil na 6 z celkového počtu 9, OZ zostalo naďalej 
uznášaniaschopné. 

 

 

UZNESENIE Č. 21/XII/2021 
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 
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UZNESENIE Č. 22/XII/2021 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
a/ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť finančnú pomoc 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Zamieta:  Žiadosť Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Sirk o poskytnutí finančného príspevku 

pri financovaní obhliadky, diagnostikovaní a oprave zvonov s vežovými hodinami na 
veži evanjelického kostola v Sirku.  

 
Hlasovanie: ZA:           0 poslancov  

PROTI:      5 poslancov  (Cangár, Donová, Kacian, Válentová, M.Ziman) 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 23/XII/2021 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
b/ p. Kamila Macúriková, Sirk 171 – žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Žiadosť p. Kamili Macúrikovej, Sirk 171 o odpustenie poplatku za komunálny za rok 

2021 v sume 45,00 eur za prevádzku pohostinstva – Sport pub, Sirk 66, 049 64 Sirk. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Válentová, 

M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 24/XII/2021 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
c/ OZ Sirkovanci – žiadosť o vyhotovenie 3 ks tematických tabúľ k „Rozprávkovému chodníku Pavla 
Dobšinského“  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Vybudovanie Rozprávkového chodníka Pavla Dobšinského Občianskym združením 

Sirkovanci a vyhotovenie 3ks tematických tabúľ na tento chodník. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Válentová, 

M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

                       starosta obce 
UZNESENIE Č. 25/XII/2021 
K bodu 12.:  Žiadosti občanov 
d/ OZ Sirkovanci – žiadosť o súhlas s vybudovaním jazierka s umelým vodopádom  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Vybudovanie jazierka s umelým vodopádom Občianskym združením Sirkovanci pri 

Ovocnom komunitnom sade v Sirku. 
 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Cangár, Donová, Kacian, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Petročko, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

                       starosta obce 
 
 
K bodu 13.:  Diskusia 
Písmená: a,b 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
Overovatelia:     p. Ivan Cangár  ............................ 
                           

               p. Martina Donová ............................ 
                       
                  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 2022 – 2024  
 

 

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 2022 – 2024 a k 
návrhu rozpočtu na rok 2022. 
 
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 (ďalej len „odborné 
stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 a 
plnenia rozpočtu za rok 2021, 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 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu obce na rok 2022 (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 1.12.2021.   
 
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 2021. Pri návrhu rozpočtu sa zhodnotila 
reálnosť predpokladaných príjmov, na základe ktorých bolo možné zostaviť výdavkovú časť návrhu 
rozpočtu. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2022 vychádza z upravenej základne rozpočtu z roku 2021, s prihliadnutím na 
skutočnosť čerpania a tiež očakávaným čerpaním do konca roka 2021. 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 2022, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2023, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2024. 
 
Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný 
rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2022 je záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva rozpočtové roky majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších 
rozpočtových rokoch. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2022 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 2022 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom.  
Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2022 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2021, 
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2021 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 2022 a 2023 – 2024. 
 

Rozpočtové roky  2022 2023 2024 
Bežné príjmy celkom (€) 1 360 080 1 342 117 1 342 117 
Bežné výdavky celkom (€) 1 385 080 1 342 117 1 342 117 
Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

- 25 000 0 0 

 
Rozpočtové roky  2022 2023 2024 
Kapitálové príjmy celkom (€) 250 000 0 0 
Kapitálové výdavky celkom (€) 476 000 0 0 
Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

- 226 000 0 0 

 
Rozpočtové roky  2022 2023 2024 
Príjmové finančné operácie (€) 251 000 0 0 
Výdavkové finančné operácie (€) 0 0 0 
Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

+ 251 000 0 0 

 
Rozpočet celkom:  
 

Rozpočtové roky  2022 2023 2024 
Príjmy celkom (€) 1 861 080 1 342 117 1 342 117 
Výdavky celkom (€) 1 861 080 1 342 117 1 342 117 
Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

0 0 0 

 
 
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu obce na rok 2022 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 2022 schváliť 
a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 vziať na vedomie. 
 
 
 
 
V Sirku 22.12.2021 
 

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

   hlavný kontrolór obce 
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Príloha č.2 

 
 

P R Í K A Z    S T A R O S T U    O B C E 
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 

 
V zmysle zákona o účtovníctve ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. 

v znení neskorších predpisov vydávam  p r í k a z 
 

na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk k 31.12.2021 
 
Pre vykonanie inventarizácie menujem inventarizačnú komisiu v zložení: 
 
Inventarizačná komisia: 
Predseda:  Milan HERICH 
Členovia:  Martina DONOVÁ, Monika KACIANOVÁ, Juraj PETROČKO,  
  Blažena VÁLENTOVÁ, Marian ZIMAN 
        
V zmysle Uznesenia č.7/XII/2021 zo dňa 22.12.2021. 
 
Inventarizačná komisia: 

1) vykonáva inventúru majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v stanovenom 
termíne a rozsahu 

2) zodpovedá za správne zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov, čo potvrdzujú podpisovým záznamom na každej strane inventúrneho súpisu 

3) zhodnotí inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a vyhotoví 
„Inventarizačný zápis o inventarizácii“, ktorý bude obsahovať aj vysporiadanie 
inventarizačných rozdielov 

4) skontroluje, či sú spísané dohody o hmotnej zodpovednosti s hmotne zodpovednými 
osobami 

5) pripraví návrh na vyradenie morálne a fyzicky opotrebovaného majetku. 
 
Obdobie vykonania inventarizácie:  od 23.12.2021 do 21.1.2022  
 
Rozsah inventarizácie: 
Inventarizácia sa vykoná vo všetkých priestoroch, ktoré sú majetkom obce Sirk. 
Všetok HIM, NHIM, 1x poklad. hotovosť k 31.12.2021 a ostatný majetok v správe obce 
· Aktíva – (hmotný a nehmotný dlhodobý majetok, drobný hmotný a nehmotný majetok, zásoby, 
pohľadávky, pokladňa, ceniny, zostatky na účtoch, majetok na podsúvahových účtoch. 
· Pasíva – záväzky, rozdiel majetku a záväzkov. 
 
Vyraďovacia a likvidačná komisia:  
Predseda: Juraj PETROČKO   
Členovia: Ing. Martin BELÁŇ, Ivan CANGÁR, Martina DONOVÁ, Milan HERICH,  
                Jaroslav KACIAN, Blažena VÁLENTOVÁ, Mgr. Daniel ZIMAN, Marian ZIMAN 
 
V Sirku dňa 22.12.2021                         Daniel FAKLA 

              starosta obce  
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Príloha č.3 
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