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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 18.3.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Mgr. Daniel Ziman, p. Marian Ziman   
Zapisovateľ:    p. Daniel Fakla 
 
P r o g r a m:  
1./  Otvorenie zasadnutia  
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./  Odpredaj majetku obce 
5./ Schvaľovanie spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom 
 /BRKO/ 
6./  Informácie starostu obce 
7./  Informácie hlavného kontrolóra obce 
8./ Žiadosti občanov 
9./ Diskusia 
10./   Uznesenia  
11./  Záver  

 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/III/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:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/III/2021). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.:  Odpredaj majetku obce 
1. Predaj majetku obce – garáž s pozemkom 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Pozemok:   

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

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

 
Starosta informoval, že 

- uznesením OZ č. 4/XII/2020 písmeno A zo dňa 14.12.2020 bol tento majetok schválený ako 
prebytočný, 

- následne uznesením OZ č. 4/XII/2020 písmeno B zo dňa 14.12.2020 bol schválený zámer obce 
odpredať tento majetok (garáž s pozemkom) priamym predajom v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za minimálnu cenu 780,00 eur s DPH. Termín uzávierky zasielania ponúk bol 26. 
február 2021 do 12,00 h na OcÚ Sirk. 

- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 11.1.2021 a v 
regionálnej tlači (Revúcke listy č.1/2021) dňa 15.1.2021. 

 
Starosta následne informoval, že v stanovenom termíne obec obdržala 1 ponuku. Keďže nestanovil 
komisiu na otváranie obálok s ponukami, tie sa budú otvárať na dnešnom zasadnutí OZ. Starosta 
následne pristúpil k otvoreniu obálky s jednou obdržanou ponukou:  

p. Peter Lesnický, bytom Železník 261, 049 64 Sirk ponúkol 800,00 eur s DPH za tieto 
nehnuteľnosti. 
 
Starosta konštatoval, že ponúknutá cena je v súlade s podmienkami stanovenými vo zverejnenom 
zámere na odpredaj tohto majetku obce. 
 
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (Pozemok:  parcela KN-C, parcelné číslo 
1454/14, vo výmere 54 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a stavba: samostatne stojaca 
garáž, súpisné číslo 339, na parcele KN-C č. 1454/14, obe nehnuteľnosti vedené na LV č.601, v 
katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca) formou priameho predaja p. Petrovi Lesnickému, 
bytom Železník 261, 049 64 Sirk za cenu  800,00 eur s DPH. 
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Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/III/2021).  
 
 
2. Predaj majetku obce – pozemok 
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 1402/6, vo výmere 653 m2 , druh pozemku ostatná plocha. 
 
Starosta informoval, že 

- uznesením OZ č. 13/XII/2020 písmeno A zo dňa 14.12.2020 bol tento majetok schválený ako 
prebytočný, 

- následne uznesením OZ č. 13/XII/2020 písmeno B zo dňa 14.12.2020 bol schválený zámer obce 
odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Marte Kyselicovej, bytom 
Železník 250, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona 
SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 653,00 eur s DPH. 

- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 11.1.2021 a v 
zákonom stanovenej lehote obec neobdržala žiadne pripomienky a námietky k tomuto 
odpredaju majetku obce. 

 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve 
nehnuteľností v spoluvlastníctve záujemkyne – p. Kyselicovej. Menovaná sa o tento pozemok roky 
stará, čistí ho a užíva. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na malú 
výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto 
prebytočným majetkom.  
 
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (pozemok, parcela KN-C, parcelné číslo 
1402/6, vo výmere 653 m2 , druh pozemku ostatná plocha, vedený na LV č.601, v katastrálnom území 
Sirk, obec Sirk, okres Revúca) z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Marte Kyselicovej, bytom 
Železník 250, 049 64 Sirk za cenu 653,00 eur s DPH. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/III/2021).  
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3. Predaj majetku obce – budova na Ladislave, súpisné číslo 238 – opätovné prerokovanie 
Starosta informoval, že na základe upozornenia katastrálneho odboru Okresného úradu Revúca, 
nesmie byť pri predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa určená predajná cena 0,00 eur 
ale napr. 1,00 eur, 100,00 eur a pod.  
Z tohto dôvodu sa schvaľovací proces pri odpredaji budovy na Ladislave so súpisným číslom 238 musí 
uskutočniť opakovane s určením minimálnej ceny vyššej ako 0,00 eur. 
 
Starosta obce informoval, že na základe Inventarizačného zápisu inventarizačnej komisie obce Sirk k 
31. 12. 2019 bola zistená skutočnosť, že medzi majetkom obce je zaradená nehnuteľnosť – budova v 
časti Ladislava so súpisným číslom 238, slúžiaca v súčasnosti ako byt v rodinnom dome. Budova podľa 
listu vlastníctva LV č. 601 patrí obci Sirk. Existuje však kúpna zmluva zo 6.7.1982, overená Štátnym 
notárstvom v Rožňave, medzi Oblastným podnikom bytového hospodárstva Revúca ako 
odpredávateľom a p. Margitou Rusnákovou, bytom Železník 238, 049 64 Sirk ako kupujúcou, ktorá 
hovorí o tom, že daná nehnuteľnosť (v tom čase definovaná ako byt) bola v roku 1982 odpredaná p. 
Rusnákovej. 
 
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  

Stavba:  Budova, súpisné číslo 238, na parcele KN-C č. 1409/36. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli aby sa budova odpredala za 1,00 euro. 
 
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/III/2021).  
 
Starosta obce navrhol aby sa zverejnil zámer odpredať túto budovu z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa p. Margite Rusnákovej, bytom Železník 238, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 
9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 
1,00 euro s DPH. 
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená budova bola už raz odpredaná p. Margite 
Rusnákovej, o čom svedčí aj existujúca Kúpna zmluva zo 6.7.1982. P. Rusnáková v súčasnosti túto 
nehnuteľnosť obýva. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/III/2021).  
 
Týmto uznesením sa zároveň ruší uznesenie č.5/IX/2020 zo dňa 29.9.2020 a uznesenie č.3/XI/2020 zo 
dňa 11.11.2020. 
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K bodu 5.:  Schvaľovanie spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 
/BRKO/ 
Starosta informoval, že obec v zmysle platnej legislatívy musí od 1.7.2021 zabezpečiť triedenie 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologického odpadu zo záhrad a jeho odvoz alebo 
využiť jednu z možných výnimiek na separáciu tohto typu odpadu. 
 
Obec na splnenie tejto povinnosti má nasledovné možnosti: 
 
1. možnosť - nakúpiť alebo prenajať kontajnery v hnedej farbe, v predpísanej kapacite podľa počtu 
obyvateľov a počtu domácností, a ich rozmiestnenie  čo najbližšie k domácnostiam. Podľa vyhlášky č. 
371/2015 Z.z. (ročne 250 L na osobu pre BRKO a 2400 L pre odpad zo záhrad na 1 domácnosť), čo je v 
podmienkach obce Sirk približne kapacita 26ks 1100 L nádob na odpad alebo cca. 240ks 120 L nádob 
na odpad. Následne zazmluvnená spoločnosť (v obci je to Brantner) zabezpečí 1x do týždňa (v zime 1x 
za 2 týždne) odvoz tohto odpadu a čistenie týchto nádob. Pri aktuálne platných cenách to obec bude 
ročne stáť cca. 34.000,00 eur (pri 1100 L nádobách), plus cena za množstvo odvezeného odpadu.  
Toto navýšenie za odvoz tohto typu odpadu by sa malo následne odraziť v zvýšenom poplatku za 
odpad, ktorý obec ukladá a vyberá.  
 
2. možnosť - obec preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad. O tejto skutočnosti musí 
byť spísané s každou domácnosťou čestné prehlásenie, že domácnosť kompostuje vlastný odpad alebo 
spísaný protokol o odovzdaní zariadenia na kompostovanie (“kompostéra”), ak sa obec rozhodne, že 
toto zariadenie zabezpečí pre domácnosti.  
Pri nákupoch kompostérov pre domácnosti by išlo o jednorázovú investíciu v závislosti na veľkosti 
tohto zariadenia. V obci Sirk ide o domácnosti, ktoré žijú v cca. 170 rodinných domov a 15 bytových 
domov. 
 
3. možnosť – kombinácia predchádzajúcich možností, tzn. v niektorých častiach obce sa môže 
kompostovať (časti s rodinnými domami) a niekde zaviesť zber do hnedých kontajneroch (pri 
bytovkách), v týchto častiach obce by ale mali obyvatelia platiť následne viac za odvoz opadu, nakoľko 
je táto služba spoplatnená. 
 
Následne prebehla rozsiahla diskusia, do ktorej sa zapojili prítomní poslanci OZ, starosta a hlavný 
kontrolór obce. Všetci sa zhodli, že zavedenie tohto triedeného zberu cestou hnedých kontajnerov a 
následne ich spoplatneným vývozom by znamenalo taký nárast poplatku za odpad (2-3 násobný), že by 
to bolo pre mnohé, hlavne sociálne a ekonomicky slabšie domácnosti neúnosné a preto túto možnosť 
zamietli. Zároveň poukázali na skutočnosť, že nakoľko sa jedná o obec, má každá domácnosť reálnu 
možnosť začať svoj biologicky rozložiteľný odpad zhodnocovať kompostovaním a kompost následne 
využiť pre vlastnú potrebu. Rovnako aj časť obyvateľov bytových domov má záhradky, kde by vedeli 
vzniknutý kompost využiť. 
 
V diskusii sa poslanci zhodli na nasledovnom riešení: 
Obec preverí stav nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach, zabezpečí dodanie 
kompostéra alebo podpísanie čestného prehlásenia o kompostovaní vlastného odpadu ak domácnosť 
už takýto odpad kompostuje.   
Pri bytových domoch sa zriadia spoločné (tzv. komunitné) kompostoviská, kde si budú môcť obyvatelia 
bytoviek spoločne zhodnocovať svoj biologicky rozložiteľný odpad, ktorý následne ako kompost budú 
môcť využívať vo svojich záhradkách. 
Objem kompostérov, ktoré obec zakúpi pre domácnosť (rodinný dom) navrhli poslanci na cca. 400 L. 
Pri bytových domoch sa počet kompostérov určí po dohode s jednotlivými Spoločenstvami vlastníkov 
bytov. 
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Starosta dal následne hlasovať  o návrhu, že v obci Sirk bude triedenie biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu v domácnostiach a biologického odpadu zo záhrad realizované kompostovaním. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/III/2021). 
 
Starosta dal následne hlasovať o zakúpení cca. 400 L kompostérov pre jednu domácnosť (rodinný 
dom), v prípade ak o to domácnosť požiada z dôvodu, že nevyužíva vlastné kompostovisko podložené 
čestným prehlásením. Pri bytových domoch budú zriadené spoločné kompostoviská. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/III/2021). 
 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
Starosta obce informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú 
splnené okrem: 
 
UZNESENIE Č. 17/VI/2020 - Spracovanie rozpočtu na celkovú rekonštrukciu budovy „Stará krčma“ – 
nesplnené. Nie je dokončený znalecký posudok.  
UZNESENIE Č. 22/IX/2020 - Mudr. Peter Konc – návrh na uzatvorenie zdravotného strediska na 
príjazdovej ceste a v uličke pri školskej jedálni – nesplnené.  
UZNESENIE Č. 7/XI/2020 - Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka – nesplnené. 
UZNESENIE Č. 10/XI/2020 - Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk  
k  31.12.2020 – nesplnené. 
UZNESENIE Č. 17/XI/2020 - návrh na vybudovanie sedenia s ohniskom pri „Magnézke“ – nesplnené. 
UZNESENIE Č. 8/XII/2020 - Rozšírenie vodovodu Sirk v časti Staré Červeňany – nesplnené. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/III/2021). 
 
b/ Informácia o zapojení sa do aktuálnych výziev 
Starosta informoval o zapojení sa obce do výziev na získanie finančných prostriedkov: 
- výzva Ministerstva kultúry – prevádzková budova kina na Železníku, č. ÚZPF 11789/5 – II. Etapa 
obnovy 79.043,00 eur (okná, dvere, podbytia, rýny..) 
- výzva Enviromentálneho fondu – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 
vrátane zatepľovania – L7AP: NRO – 121.943,16 eur – (zateplenie Kultúrneho domu a Školskej jedálne) 
- výzva Ministerstva školstva – Finančný príspevok na zlepšenie vybavenia školskej jedálne – 5.000,00 
eur. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/III/2021). 
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c/ Plán zimnej údržby obce Sirk  
Starosta informoval o vypracovaní nového Plánu zimnej údržby obce Sirk. Oproti starému plánu sa 
zmenilo poradie pluhovania jednotlivých častí. 
 
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať za schválenie tohto plánu.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/III/2021).  
 
d/ Smernica na použitie fondu opráv 
Starosta informoval o vypracovaní Smernice na použitie fondu opráv. S obsahom samotnej smernice 
zoznámil prítomných hlavný kontrolór obce Ing. Urban. 
 
Prebehla krátka diskusia po ktorej dal starosta hlasovať za stejto smernice.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/III/2021).  
 
e/ Cintoríny 
Starosta informoval prítomných poslancov o nedostatku hrobových miest na cintoríne na Ladislave, 
naopak na cintoríne v Sirku je dostatok volných miest. Starosta navrhol pochovávať obyvateľov 
Šrobárky v Sirku, čo je jednoduchšie vzhľadom na umiestnenie Domu smútku, keďže týto obyvatelia sa 
často musia po obrade pešo presúvať na cintorín na Ladislave. 
 
Starosta otvoril diskusiu k tejto téme. O slovo sa prihlásil p. Libák, správca obecných cintorínov, ktorý 
spresnil, že ide o približne 60 voľných miest na cintoríne na Ladislave, v tomto počte sú už zarátané aj 
staré neudržiavané hroby, ktoré sa budú môcť zrušiť.  
P. poslankyňa Donová pripomenula ľudskú stránku celej veci, že ak má niekto svojich najbližších 
pochovaných na Ladislave, a chce tam byť pochovaný tiež, obec by ho nemala nasilu nútiť aby sa 
nechal pochovať v Sirku. Preto navrhla, aby sa pre takéto prípady hľadalo riešenie ako cintorín na 
Ladislave rozšíriť. Zároveň nemá nič proti tomu aby obyvateľov Šrobárky, ktorí s tým súhlasia 
pochovávali v Sirku. Tiež upozornila na nevyhovujúce chodníky (cestičky) na cintorínoch, je potrebné 
urobiť schody aby sa nešmýkalo. Rovnaký názor vyjadrili aj poslanci Cangár a Válentová. 
 
Po diskusii starosta navrhol aby sa rozšíril cintorín na Ladislave. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Cangár, Donová, Herich, Kacian, Válentová 

Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/III/2021).  
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Následne starosta navrhol aby sa obyvatelia Šrobárky, ktorí s tým budú súhlasiť, alebo s tým budú 
súhlasiť ich pozostalí, pochovávali na cintoríne v Sirku. 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Donová, Herich, Kacian, Válentová,  

Mgr. D.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Ing. Beláň, Cangár, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/III/2021).  
 
f/ Stav budov a iných objektov 
V úvode sa prítomným odprezentoval aktuálny stav obecných budov doložený fotografiami. Starosta 
následne informoval, že v niektorých prípadoch sa čaká na vyhodnotenie výziev (budova KD a ŠJ, kino 
Stachanov), v niektorých prípadoch (garáže pri čističke) sa čaká kým majetok prejde na obec, ale 
v ostatných sa musí obec a poslanci rozhodnúť či sa niečo začne opravovať, rekonštruovať a akým 
spôsobom. Váčšie a zložitejšie rekonštrukcie samozrejme firmamy cez obstarávanie, ale menšie opravy 
a vysprávky by obec zvládla aj vo vlastnej réžii, ak by mala šikovného murára. 
 
1. Rampa na opravy vozidiel: p. poslanec Cangár, navrhol aby sa uzamkla servisná rampa pod Starou 
krčmou a kľúče nech má zodpovedná osoba, nakoľko ľudia tam menia olej a nechávajú strašný 
neporiadok. Následne prebehla diskusia po ktorej sa poslanci zhodli na nasledovnom návrhu: 
 
Servisná rampa sa uzamkne, využívať sa bude môcť len na činnosti súvisiace s údržbou vozidiel 
(kontroly a opravy vozidiel) bez dopadu na životné prostredie. Zakazuje sa výmena prevádzkových 
kvapalín, ktorých únik by zapríčinil znečistenie životného prostredia. Pri rampe bude tabuľa čo sa tam 
môže robiť a čo je tam zakázané, s kontaktom na osobu, ktorá bude mať od rampy kľúče, a ktorá bude 
kontrolovať poriadok po použití rampy. 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/III/2021).  
 
2. Oporný múr na Ladislave: starosta informoval, že ide o oporný múr pod kinom Stachanov, projekt na 
opravu je vypracovaný, rovnako statický posudok, momentálne je to na stavebnom úrade.  
V krátkej diskusii sa prítomní zhodli, že treba tento múr opraviť, a to čím skôr, aby sa niečo nestalo. 
 
Starosta dal následne hlasovať o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk k oprave (rekonštrukcii) 
oporného múru pod kinom Stachanov. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/III/2021).  
 
 



 9 

3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií: Starosta informoval, že v rozpočte na rok 2021 je na 
rekonštrukcie miestnych komunikácií schválených 80.000,00 eur. Na cestu zo Štokovca po Kríž je 
spracovaný rozpočet vo výške cca. 66.000,00 eur. Starosta navrhol za zvyšné financie opraviť dve uličky 
v Nových Červeňanoch, ktoré neboli opravené v minulom období – ulička od zastávky k domu p. 
Hanesa st. a prepojenie tejto uličky s komunikáciou od cintorína.   
V diskusii sa poslanci vyjadrili, že komunikáciu zo Štokovca po Kríž netreba kúskovať, ale treba ju urobiť 
na jeden krát celú. P. poslanec Cangár navrhol aj komunikáciu v Sirku za potokom (k rodinným domom 
Kontra, Dočky, Ivančík) – starosta odpovedal, že túto ešte nie je možné v súčasnosti opraviť, je síce už 
zakreslená, ale musia sa vykonať opravy na Katastrálnom úrade v Revúcej, lebo leží na desiatkach 
súkromných parcelách. Táto komunikácia sa plánuje opraviť v ďaľšom období spolu s cestou v Starých 
Červeňanoch, kde sa najskôr vybuduje už schválený vodovod. 
 
Starosta dal následne hlasovať o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk k rekonštrukcii miestnych 
komunikácií v úseku Štokovec – Železník Kríž a dve uličky v Nových Červeňanoch. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/III/2021).  
 
4. Murár: starosta obce navrhol na obci zamestnanť murára, nakoľko je názoru, že niektoré budovy ako 
aj budovu pošty by si takto obec vedela opraviť sama, a lacnejšie ako by to robila firma. Na budove 
pošty je tiež je potrebné natrieť strechu, a opraviť komíny. Starosta skonštatoval, že na obecných 
budovách je veľmi veľa murárskej roboty a murár, ktorý by pracoval priamo pod obcou, by mal čo robiť 
celý rok. Treba však nájsť človeka, ktorý bude mať dobré referencie o svojej práci a nie len výučný list. 
Prebehla diskusia, v ktorej sa prítomní zhodli, že dobrý murár zamestnaný v obci by bol prínosom. 
 
Starosta dal následne hlasovať za návrh, aby sa pri obci vytvorila nová pracovná pozícia „murár“ a 
uskutočnilo výberové konanie na obsadenie tejto pozície. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/III/2021).  
 
5. Autobusové zastávky:  starosta informoval, že projekt obce na obnovu autobusovej zastávky 
v Nových Červeňanoch neprešiel, preto navrhuje túto zastávku vymeniť za obecné financie. Zároveň 
navrhol vmeniť autobusové zastávky aj na Ladislave a Štefánii. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci vyjadrili, aby sa tiež zrušila stará plechová búdka na Štokovci, 
druhá sa zrepasovala. Rovnako sa natrela búdka na križovatke v Starých Červeňanoch. 
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Po diskusii starosta navrhol aby sa obstarali nové autobusové zastávky v časti Ladislava, Štefánia 
a Nové Červeňany. Do ďalšieho zasadnutia OZ sa oslovia firmy na získlanie cenových ponúk. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/III/2021). 
 
g/ Náhrada za vozidlo multicar 
Starosta informoval, že obecné vozidlo multicar momentálne niekoľko mesiacov nejazdí, má neplatnú 
STK. Z dôvodu zlého technického stavu nie je možné bez výrazných opráv úspešne absolvovať STK. 
Obec na zabezpečenie svojej činnosti momentálne využíva traktor a vozidlo Fiat Doblo s prívesom.  
Valníkové vozidlo typu multicar však pri každodennej činosti v obci chýba. Starosta vyjadril svoj názor, 
že namiesto neustáleho opravovania vozidla multicar, by bolo vhodnejšie zvážiť obstaranie iného 
nového, prípadne ojazdeného vozidla do 3,5 t s vyklápateľnou korbou. 
Prebehla diskusia, v ktorej sa prítomní poslanci vyjadrili, nech sa spraví prieskum trhu, aby sa zistilo 
koľko stoja nové vozidlá a koľko ojazdené. Získané informácie by sa následne prediskutovali na 
pracovnej porade starostu obce, aby sa na ďaľšom zasadnutí OZ mohlo v tejto otázke rozhodnúť.  
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/III/2021).  
 
K bodu 7.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so Správou o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2020 a so správami o výsledkoch kontrol za 
predchádzajúce obdobie: 
1/2021 – Kontrola použitia dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub v roku 2020. 
2/2021 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
november 2020. 
3/2021 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 4. štvrťrok 2020. 
4/2021 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
december 2020. 
5/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za november 2020. 
6/2021 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
január 2021. 
7/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za december 2020. 
8/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za január 2021. 
9/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za február 2022. 
Bez vypracovania zápisu: 
Kontrola nákladov pri celoplošnom testovaní v obci za mesiace 1 a 2/2021 – bez nedostatkov 
Kontrola dochádzky – január a február 2021 – bez vážnejších nedostatkov.  
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/III/2021).  
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K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
a/ Katarína Gomoryová – žiadosť o úpravu prístupovej cesty 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o povolenie na úpravu prístupovej cesty k jej domu Železník – 
Štefánia č. 185, nakoľko táto nie je prístupná motorovým vozidlám. Menovaná zároveň požiadala 
o presne nešpecifikovanú výpomoc zo strany obce. Starosta sa vyjadril, že nevie o akú výpomoc presne 
má ísť. 
Prebehla diskusia, po ktorej starosta navrhol aby sa menovanej povolila úprava chodníka k uvedenej 
nehnuteľnosti pre prístup motorovým vozidlom na vlastné náklady. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/III/2021). 
 
b/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – žiadosť  
Starosta predniesol informáciu o schválení grantu Nadácie EKOPOLIS v programe Zelené oázy 2021 vo 
výške 3.935,00 eur pre OZ Skryté Poklady Slovenska. Zámer počíta s úpravou južného svahu pri budove 
kina Stachanov, obecná parcela č.1424/1 až po miestnu komunikáciu a to predovšetkým: výsadba 
rôznych lesných a parkových drevín, vybudovanie oddychovej zóny s malou drevenou vyhliadkou 
a parkovým mobiliárom v mesiacoch marec – október 2021. Predpokladaný rozpočet na realizáciu 
projektu je 5.300,00 eur. 
Následne starosta predniesol žiadosť OZ Skryté Poklady Slovenska o nasledovnú pomoc pri realizácii 
projektu: 

- súhlas vlastníka pozemku s plánovanými aktivitami, 
- vyhlásenie samosprávy o podpore a pomoci pri realizácii projektu, 
- zabezpečenie projektovej dokumentácie k drevenej vyhliadke (ak to bude pre realizáciu 

potrebné), 
- zabezpečenie povolenia krajským pamiatkovým úradom, 
- poskytnutie súčinnosti pri realizácii projektu (el. energia, náradie, pomoc pracovníkov VPP, 

zabezpečenie dovozu materiálov a pod.), 
- poskytnutie nenávratného finančného prýspevku vo výške 500,00 eur, ktorý bude použitý 

výhradne na financovanie daného projektu. 
 
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať o poskytnutí pomoci pri realizácii projektu 
v zmysle prednesených bodov a poskytnutí NFP pre OZ Skryté Poklady Slovenska vo výške 500,00 eur. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/III/2021). 
 
c/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Marian Sendrei, Sirk č.167 
Starosta predniesol žiadosť menovaného o pridelenie obecného bytu (bunky) č.13 v budove 
„Slobodáreň,  ktorý je momentálne neobsadený, z dôvodu, že sa jeho rodina rozrastá a byt, v ktorom 
momentálne žijú je nepostačujúci. 
Starosta navrhol túto žiadosť zamietnuť, nakoľko si má podať žiadosť rodina, ktorá tam bude bývať 
a nie, že p. M.Sendrei dostane druhú bunku. Navyše bunka č.13 už nie je voľná. 
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Z tohto dôvodu starosta navrhol hlasovať o zamietnutí tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/III/2021). 
 
d/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Monika Karászová, Sirk č.120 
Starosta predniesol opätovnú žiadosť menovanej o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove 
„Slobodáreň,  tentoraz z dôvodu, že menovaná bývala s druhom a 3 maloletými deťmi v garáži u p. 
Františky Ikriovej, ktorá ich ale vyhodila. Momentálne sú u Ladislava Ikriho, ktorý má svoju rodinu 
a prespávajú v jednej miestnosti, spolu 9 osôb. 
Starosta informoval, že menovaná bola uznesením č.14/XI/2020 z 11.11.2020 zaradená do zoznamu 
uchádzačov na obecný nájomný byt v budove „Slobodáreň“ a preto navrhol túto žiadosť vziať len na 
vedomie. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/III/2021).  
 
e/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Ondrej Sendrei a Zuzka Horváthová 
Starosta predniesol žiadosť menovaných o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň. 
Ďalej informoval, že menovaní majú voči obci podlžnosti vo výške 359,00 eur, majú však dohodnutý 
splátkový kalendár, na základe ktorého tieto podlžnosti riadne splácajú. Starosta preto navrhol schváliť 
túto žiadosť a zaradiť menovaných do poradovníka na obecný nájomný byt v budove „Slobodáreň“.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/III/2021).  
 
f/ OFK Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP 
Obecný futbalový klub Sirk zaslal žiadosť o schválenie nenávratného finančného príspevku vo výške 
7000,00 eur s DPH na zabezpečenie výdavkov OFK v roku 2021. Príspevok žiada poskytnúť v 2. častiach 
na 1. a 2. polrok 2021. 
 
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta o tejto žiadosti hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/III/2021).  
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g/ Kamila Macúriková, Sirk č.171 – žiadosť o odpustenie nájmu v prevádzke Sport Pub 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o odpustenie nájmu za prenajatú obecnú budovu, v ktorej 
prevádzkuje pohostinstvo Sport Pub, nakoľko od 11/2020 z dôvodu nariadenia vlády SR musela byť 
prevádzka uzavretá až do odvolania. 
 
Prebehla krátka diskusia, po ktorej starosta navrhol zníženie nájmu pre pohostinstvo Sport pub na 
dobu trvania pandémie, plus 3 mesiace (z dôvodu schváleného uznesenia Č. 21/IX/2020 Z 29.9.2021) po 
jej skončení na sumu 0,00 eur mesačne. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 25/III/2021).  
 
K bodu 9.:  Diskusia 
a/ Starosta obce predniesol Zápisnicu zo zasadnutia bytovej komisie pre Slobodáreň zo dňa 25.2.2021 
s týmito odporúčaniami (návrhy): 
1. Návrh na obsadenie zrekonštruovanej bunky č.15 – v zozname žiadateľov je 11 osôb, podmienky 
spĺňa 5 žiadateľov, komisia z týchto navrhuje p. Zlaticu Kótaiovú (v zazname čakateľov od 19.6.2017). 
2. Odporúčanie a schválenie výmeny nájomcov v bunkách 4,7,9,21 a v prechodnej bunke č.12. 
 
b/ p. poslankyňa Donová navrhla aby sa obyvateľom obce nad 65 rokov zakúpil z rozpočtu obce 
a následne rozdal vitamínový balíček (zinok, C, D). V následnej diskusii sa spresnila cena za tento 
balíček – cca. 10,00 eur na osobu. 
Starosta obce dal následne hlasovať o tomto návrhu: 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 26/III/2021).  
 
c/ p. Remper – navrhol aby obec zakúpila vozík na truhly do cintorína. Ďalej upozornil na neporiadok v 
záhrade u p. Ireny Kótaiovej. 
 
K bodu 10.:  Uznesenia 
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
     
K bodu 11: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Overovatelia:     p. Mgr. Daniel Ziman ............................ 
                           

               p. Marian Ziman ............................ 
                       
                  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 18.3.2021 

 
UZNESENIE Č. 1/III/2021 
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu. 
B/ Schvaľuje:  Overovateľov zápisnice:  p. Mgr. Daniela Zimana a p. Mariana Zimana. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/III/2021 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 zo všetkých poslancov 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/III/2021 
K bodu 4.:  Odpredaj majetku obce 
 
1. Predaj majetku obce – garáž s pozemkom 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Pozemok:   

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

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

 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

 
Schvaľuje: Odpredať tieto nehnuteľnosti (stavba a pozemok) priamym predajom p. Petrovi 

Lesnickému, bytom Železník 261, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. 
c) a § 9a odsek 2 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za cenu 800,00 eur s DPH. 

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 4/III/2021 
K bodu 4.:  Odpredaj majetku obce 
 
2. Predaj majetku obce – pozemok 
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 1402/6, vo výmere 653 m2 , druh pozemku ostatná plocha. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

 
Schvaľuje: Odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Marte Kyselicovej, 

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

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  6 zo všetkých poslancov OZ 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/III/2021 
K bodu 4.:  Odpredaj majetku obce 
 
3. Predaj majetku obce – budova na Ladislave, súpisné číslo 238 – opätovné prerokovanie 
Ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísanú na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Stavba:  Budova, súpisné číslo 238, na parcele KN-C č. 1409/36. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

 
B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce odpredať túto budovu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

p.Margite Rusnákovej, bytom Železník 238, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov za cenu 1,00 eur s DPH. 

 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená budova bola už raz odpredaná p. Margite 
Rusnákovej, o čom svedčí aj existujúca Kúpna zmluva zo 6.7.1982. P. Rusnáková v súčasnosti túto 
nehnuteľnosť obýva. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

 
C/ Ruší:  Uznesenie č. 5/IX/2020 zo dňa 29.9.2020 a uznesenie č.3/XI/2020 zo dňa 11.11.2020. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 6/III/2021 
K bodu 5.:  Schvaľovanie spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 
/BRKO/ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v domácnostiach a 

biologického odpadu zo záhrad bude v obci Sirk realizované kompostovaním. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

 
B/ Schvaľuje: Zakúpenie cca. 400 L kompostérov pre jednu domácnosť (rodinný dom), v prípade ak o 

to domácnosť požiada z dôvodu, že nevyužíva vlastné kompostovisko podložené 
čestným prehlásením a zriadenie spoločných kompostovísk pri bytových domoch. 

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 7/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 8/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
b/ Informácia o zapojení sa do aktuálnych výziev 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o zapojení sa obce do výziev na získanie finančných 

prostriedkov. 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 9/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
c/ Plán zimnej údržby obce Sirk  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Plán zimnej údržby obce Sirk. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 10/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
d/ Smernica na použitie fondu opráv 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Smernicu na použitie fondu opráv. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 11/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
e/ Cintoríny 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Rozšírenie cintorínu na Ladislave. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Cangár, Donová, Herich, Kacian, Válentová 

Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

B/ Schvaľuje:  Pochovávanie obyvateľov Šrobárky na cintoríne v Sirku, na základe ich súhlasu alebo 
súhlasu pozostalých. 

 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Donová, Herich, Kacian, Válentová,  

Mgr. D.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Ing. Beláň, Cangár, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 12/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
f/ Stav budov a iných objektov 
 
1. Rampa na opravy vozidiel 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Uzamknutie rampy na opravy vozidiel v Sirku a jej využívanie len na činnosti súvisiace 

s údržbou vozidiel (kontroly a opravy vozidiel) bez dopadu na životné prostredie. 
Zakazuje sa výmena prevádzkových kvapalín, ktorých únik by zapríčinil znečistenie 
životného prostredia. Pri rampe bude tabuľa čo sa tam môže robiť a čo je tam 
zakázané, s kontaktom na osobu, ktorá bude mať od rampy kľúče, a ktorá bude 
kontrolovať poriadok po použití rampy. 

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 13/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
f/ Stav budov a iných objektov 
 
2. Oporný múr na Ladislave 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk k oprave (rekonštrukcii) oporného múru pod 

kinom Stachanov. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 14/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
f/ Stav budov a iných objektov 
 
3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk k rekonštrukcii miestnych komunikácií 

v úseku Štokovec – Železník Kríž a dve uličky v Nových Červeňanoch. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 15/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
f/ Stav budov a iných objektov 
 
4. Murár  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Vytvorenie pracovnej pozície murár a uskutočnenie výberového konania na obsadenie 

tejto pracovnej pozície.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 16/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
f/ Stav budov a iných objektov 
 
5. Autobusové zastávky 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Oslovenie firiem na získanie cenových ponúk na obstaranie nových autobusových 

zastávok  v časti Ladislava, Štefánia a Nové Červeňany.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 17/III/2021 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
g/ Náhrada za vozidlo multicar 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o technickom stave obecného vozidla multicar a o  

vykonaní prieskumu trhu za účelom získania informácií o cenách za nové resp. 
ojazdené vozidlá, ktoré by mohli obecný multicar nahradiť.  

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 18/III/2021 
K bodu 7.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2020 a 

správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie. 
 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 19/III/2021 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
a/ Katarína Gomoryová – žiadosť o úpravu prístupovej cesty 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Žiadosť menovanej na úpravu chodníka k nehnuteľnosti Železník – Štefánia č.185 pre 

prístup motorovým vozidlom na vlastné náklady. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 20/III/2021 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
b/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – žiadosť  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Žiadosť OZ Skryté Poklady Slovenska o poskytnutie pomoci pri realizácii projektu 

v zmysle prednesených bodov a poskytnutie NFP vo výške 500,00 eur. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 21/III/2021 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
c/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Marian Sendrei, Sirk č.167 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Zamieta: Žiadosť p. Mariana Sendreia, Sirk č.167 o poskytnutí bunky č.13 v budove 

„Slobodáreň“, z dôvodu, že menovaný už má jednu bunku pridelenú.   
 
Hlasovanie o zamietnutí tejto žiadosti: 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

UZNESENIE Č. 22/III/2021 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
d/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Monika Karászová, Sirk č.120 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Opätovnú žiadosť menovanej o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove 

„Slobodáreň. 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

UZNESENIE Č. 23/III/2021 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
e/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Ondrej Sendrei a Zuzka Horváthová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Žiadosť p. Ondreja Sendreia a p. Zuzky Horváthovej o poskytnutie bunky v budove 

„Slobodáreň“. Menovaní budú zaradený do poradovníka.   
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 24/III/2021 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
f/ OFK Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Finančný príspevok na rok 2021 pre Obecný futbalový klub Sirk vo výške 7000,00 eur 

s DPH. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
UZNESENIE Č. 25/III/2021 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
g/ Kamila Macúriková, Sirk č.171 – žiadosť o odpustenie nájmu v prevádzke Sport Pub 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Zníženie nájmu pre pohostinstvo Sport pub na dobu trvania pandémie, plus 3 mesiace 

(z dôvodu schváleného uznesenia Č. 21/IX/2020 Z 29.9.2021) po jej skončení na sumu 
0,00 eur mesačne. 

 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 26/III/2021 
K bodu 9.:  Diskusia 
b/ p. poslankyňa Donová - návrh 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Zakúpenie vitamínového balíčka (zinok, C, D) v cene cca. 10,00 eur s DPH na osobu 

z rozpočtu obce, pre obyvateľov obce vo veku 65 a viac rokov. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
K bodu 9.:  Diskusia 
Písmená: a,c 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
 
Overovatelia:     p. Mgr. Daniel Ziman ............................ 
                           

               p. Marian Ziman ............................. 
 

                       
                  Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                    starosta obce  
 
 

 
 

 


