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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 21.6.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Juraj Petročko, p. Blažena Válentová   
Zapisovateľ:    p. Daniel Fakla 
 
P r o g r a m:  
1./  Otvorenie zasadnutia  
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./ Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 
5./ Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2020, stanovisko HK k záverečnému účtu 
6./ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 
7./ Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1 
8./  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti Železník a Nové Červeňany 
9./ Rekonštrukcia oporného múru v časti Ladislava   
10./ Rekonštrukcia strechy na garážach (pod cintorínom) 
11./ Rekonštrukcia autobusových zastávok 
12./  Odpredaj majetku obce 
13./  Informácie starostu obce 
14./ Informácie hlavného kontrolóra obce 
15./ Žiadosti občanov 
16./ Diskusia 
17./   Uznesenia  
18./  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.  
Starosta následne upozornil poslancov, že ak vedia, že neprídu na zasadnutie OZ treba mu to oznámiť 
skôr, a nie ½ hodinu pred zasadnutím, ako sa to stalo naposledy.  
 
Neprítomní:  1 poslanec OZ. 
Chýbajúca poslankyňa p. Martina Donová sa ospravedlnila. 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Juraja Petročku, p. Blaženu Válentovú 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/VI/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, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/VI/2021). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.:  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020 predniesol starosta obce. 
 
OZ zobralo správu  nezávislého audítora na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/VI/2021). 
 
K bodu 5.:  Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2020, stanovisko HK k záverečnému účtu 
Záverečný účet obce Sirk za rok 2020 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban. 
Následne p. Ing. Urban predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk 
s odporúčaním pre OZ – schváliť záverečný účet bez výhrad. 
 
OZ zobralo Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk na vedomie. 
(Uznesenie č. 4/VI/2021). 
 
Prebehla krátka diskusia. 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2020 bez výhrad. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Záverečný účet obce Sirk za rok 2020 bol schválený bez výhrad (uznesenie č. 4/VI/2021). 
 
Starosta obce na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2020 navrhol tvorbu rezervného 
fondu za rok 2020 vo výške 47.375,72 EUR.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2021). 
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Starosta dal hlasovať za schválenie stavu rezervného fondu k 1.1.2021 vo výške 355.961,34 EUR. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2021). 
 
K bodu 6.:  Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Štefanovi Urbanovi, ktorý  predniesol 
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021. Hlavný kontrolór obce 
informoval, že neobdržal žiadne pripomienky k tomuto návrhu plánu.  
 
Starosta dal hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2. polrok 2021 .  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/VI/2021). 
 
K bodu 7.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1 
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban a tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 
Úprava rozpočtu bola prevedená v príjmovej časti, ako i výdavkovej časti. Táto úprava rozpočtu 
zahrňuje tiež Rozpočtové opatrenie č.1 Základnej školy v Sirku. Úprava rozpočtu bola prevedená tak, 
aby bol rozpočet vyrovnaný.  
 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej na jednotlivé otázky poslancov k úprave rozpočtu odpovedal starosta 
obce a hlavný kontrolór obce. 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2021 – rozpočtové 
opatrenie č.1. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VI/2021). Rozpočtové opatrenie č.1 bolo schválené. 
 
K bodu 8.:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti Železník a Nové Červeňany 
Starosta informoval, že prebehlo verejné obstarávanie na projekt s názvom „Obnova povrchu MK 
v obci Sirk“ (v časti Železník a Nové Červeňany) formou výzvy na predkladanie ponúk v zmysle zákona 
č.345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Toto už bolo ukončené a vyhodnotené. Následne informoval o zápisnici z vyhodnotenia 
ponúk. 
Poradie uchádzačov: 1. COLAS Slovakia, a.s., Trnava – celková cena 85.697,00 eur s DPH, 
   2. SANAS s.r.o. Rožňava – celková cena 107.616,22 eur s DPH, 
   3. CESTY KOŠICE s.r.o. Košice - celková cena 110.320,15 eur s DPH, 
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Na základe vyhodnotenia tejto výzvy sa úspešným uchádzačom stala firma COLAS Slovakia, a.s., 
Orešianska 7, 917 01 Trnava, s cenovou ponukou - 85.697,00 eur s DPH. 
 
Dôvody úspešnosti ponuky úspešného uchádzača:  
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky a jeho 
ponuka je pre verejného obstarávateľa obec Sirk najviac výhodná, pretože má najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky. 
 
Prebehla krátka diskusia. 
 
Starosta dal hlasovať za použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – na 
rekonštrukciu určených miestnych komunikácií v obci Sirk firmou COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 
917 01 Trnava v cene 85.697,00 eur s DPH : 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VI/2021). 
 
K bodu 9.:  Rekonštrukcia oporného múru v časti Ladislava   
Starosta informoval, že prebehlo verejné obstarávanie na projekt s názvom „Oprava oporného múru 
Sirk - Železník“ formou výzvy na predkladanie ponúk v zmysle zákona č.345/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto už bolo 
ukončené a vyhodnotené. Následne informoval o zápisnici z vyhodnotenia ponúk. 
Poradie uchádzačov: 1. ADVIS, s.r.o., Revúca – celková cena 25.061,10 eur s DPH, 

2. Dušan Laboš – zemné práce, s.r.o., Muráň – celková cena 25.143,10 eur 
s DPH, 

   3. PD Roštár s.r.o., Ochtiná - celková cena 25.329,66 eur s DPH, 
 
Na základe vyhodnotenia tejto výzvy sa úspešným uchádzačom stala firma ADVIS, s.r.o., Maša 439/18, 
050 01 Revúca, s cenovou ponukou - 25.061,10 eur s DPH. 
 
Dôvody úspešnosti ponuky úspešného uchádzača:  
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky a jeho 
ponuka je pre verejného obstarávateľa obec Sirk najviac výhodná, pretože má najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky. 
 
Prebehla krátka diskusia. 
 
Starosta dal hlasovať za použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – na 
rekonštrukciu oporného múru Sirk - Železník firmou ADVIS, s.r.o., Maša 439/18, 050 01 Revúca v cene 
25.061,10 eur s DPH : 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/VI/2021). 
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K bodu 10.:  Rekonštrukcia strechy na garážach (pod cintorínom) 
Starosta obce informoval, že oslovil firmy na získanie cenových ponúk na realizáciu rekonštrukcie 
strechy na garážach pod cintorínom v Sirku, s týmto výsledkom:  

1) Mičko Štefan, STEMISTAV Sirk  24.901,70 eur s DPH  
   2) Anton Gabaj, DREVOKOV Revúca  26.548,80 eur s DPH  
   3) MMBstav, s.r.o. Vernár   28.689,68 eur s DPH  
 
Poslanci sa oboznámili s jednotlivými ponukami. Následne prebehla diskusia. 
 
Starosta dal hlasovať za najlacnejšiu ponuku, aby rekonštrukciu strechy na garážach (materiál, doprava, 
montáž) v Sirku realizovala firma Mičko Štefan, STEMISTAV, Sirk 171, 049 64 Sirk za 24.901,70 eur s 
DPH. Pôjde o kapitálový výdavok s použitím prostriedkov rezervného fondu obce. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Válentová, 

Mgr. D.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Petročko, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že ponuka od firmy Mičko Štefan, STEMISTAV Sirk získala v hlasovaní 
potrebné kvórum hlasov o ostatných ponukách sa už nehlasovalo. 
 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/VI/2021). 
 
K bodu 11.:  Rekonštrukcia autobusových zastávok 
Starosta obce informoval, že oslovil firmy na získanie cenových ponúk na realizáciu 3 ks autobusových 
zastávok  v časti Ladislava, Štefánia a Nové Červeňany, s týmto výsledkom:  

1) BOFIS s.r.o., Lutila (2190x1500mm)  1.199,00 eur s DPH za 1ks  
  2) ABRIS-SK s.r.o. Michalovce (2670x1365mm) 1.850,00 eur s DPH za 1 ks  
  3) GEMER Kovo, Sirk – ponuka doručená ale následne stiahnutá   
 
Prebehla diskusia, v ktorej p. poslanec M. Ziman vyjadril názor, že tak jednoduché zastávky by dokázala 
vyrobiť obec aj sama svojimi zamestnancami, a tiež či by nebolo vhodnejšie postaviť zastávky 
murované (ako napr. v Mokrej Lúke). Starosta súhlasil s názorom, že obec by si zastávky s kovovou 
konštrukciou možno dokázala vyrobiť aj sama, len by to trvalo dlhšiu dobu a tiež je otázkou výsledná 
cena (nákup materiálu,..) a tým možná úspora. Murované by vyšli podľa názoru starostu podstatne 
drahšie, nakoľko by sa musela zaplatiť aj práca murára. P. poslanec Kacian vyjadril opačný názor, že sa 
o zastávkach rozpráva min. ½ roka a preto to treba čo najskôr zrealizovať, k čomu sa priklonili aj ostatní 
poslanci, tiež sa zhodli, že postačujú zastávky menšieho rozmeru. 
 
Starosta dal hlasovať za najlacnejšiu ponuku, aby realizáciu 3ks autobusových zastávok (materiál, 
doprava, montáž) v časti Ladislava, Štefánia a Nové Červeňany realizovala firma BOFIS s.r.o. Kamenná 
202/40, 966 22 Lutila za 3.597,00 eur s DPH (1.199,00 eur s DPH za 1ks). Pôjde o kapitálový výdavok 
s použitím prostriedkov rezervného fondu obce. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 
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Vzhľadom na skutočnosť, že ponuka od firmy BOFIS s.r.o. Lutila získala v hlasovaní potrebné kvórum 
hlasov o ďalšej ponuke sa už nehlasovalo. 
 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/VI/2021). 
 
K bodu 12.:  Odpredaj majetku obce 
1. Predaj majetku obce – budova na Ladislave, súpisné číslo 238 
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. 
 
Starosta informoval, že 

- uznesením OZ č. 5/III/2021 písmeno A zo dňa 18.3.2021 bol tento majetok schválený ako 
prebytočný, 

- následne uznesením OZ č. 5/III/2021 písmeno B zo dňa 18.3.2021 bol schválený 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 euro s DPH 

- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 24.3.2021 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 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. 
 
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (budova, súpisné číslo 238, na parcele 
KN-C č. 1409/36, vedená na LV č.601, v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca) z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa p. Margite Rusnákovej, bytom Železník 238, 049 64 Sirk za cenu 1,00 
euro s DPH. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/VI/2021).  
 
 
2. Predaj majetku obce – pozemky - Železník 
Starosta predniesol žiadosť p. Anny Sirkovskej o odkúpenie obecných pozemkov v časti Železník z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, podloženej geometrickým plánom.  
 
Z dôvodu realizácie opravy miestnej komunikácie, ktorá bude prechádzať aj časťou parciel, ktoré by sa 
mali v prípade vyhovenia žiadosti deliť, starosta navrhol odložiť rozhodnutie o tejto žiadosti až do 
ukončena a zakreslenia opravenej MK.  
 
OZ zobralo informácie starostu a žiadosť p. Sirkovskej o odkúpenie obecných pozemkov na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/VI/2021).  
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3. Predaj majetku obce – budova s pozemkom “Stará krčma” 
Starosta obce informoval, že bol vypracovaný znalecký posudok na budovu s pozemkom – Stará krčma 
v Sirku. Uznesením 4/XII/2020 z 14.12.2020 bol tento majetok schválený za prebytočný. 
 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Pozemok:   

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

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

 
Následne starosta obce informoval o doručených žiadostiach súčasných najomcov v budove: 
       -  p. Kamila Macúriková podala žiadosť na odkúpenie časti budovy súpisné číslo 66, v ktorej 
prevádzkuje pohostinstvo – SPORT PUB) 
       -  p. Renáta Urbanová podala žiadosť o odkúpenie celej budovy súpisné číslo 66, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, nakoľko v budove počas podnikania v predajni potravín v minulom 
období investovala (nová elektroinštalácia, ústredné kúrenie, rozvod vody a kanalizácie v predajni, 
vnútorné omietky), čím dostala priestory z havarijného stavu do prevádzky schopného stavu. 
 
Starosta otvoril diskusiu. 
V diskusii sa vyjadrili viacerí poslanci k samotnému predaju, väčšina s názorom aby sa budova 
odpredala, a to ako celok. Padli názory, že buď sa budova odpredá alebo sa musia zdvihnúť nájmy aby 
bola ďalšia prevádzka a údržba budovy hospodárna. Starosta sa vyjadril - ak by sa budova nepredala, a 
schválila by sa kompletná potrebná rekonštrukcia, terajšie zmluvy by sa vypovedali a po ukončení 
rekonštrukcie by sa spravila súťaž na nových nájomcov, s inými vyššími cenami za prenájom 
opravených priestorov. S prítomných nájomcov p. Urban vyjadril súhlas s možným vyšším nájomným, 
p. Macúriková sa nevyjadrila. Rovnako prezentovali rôzne názory na potrebu a spôsob rekonštrukcie 
budovy ak by sa predala po častiach a stali sa vlastníkmi časí budovy. P. poslanec M. Ziman vyjadril 
názor aby budova zostala v majetku obce.  
Prebehla diskusia, v ktorej sa väčšina poslancov zhodla na minimálnej cene 10.705,00 eur za tieto 
nehnuteľnosti, z dôvodu, že cena podľa znaleckého posudku je 10.200,00 eur a vypracovanie 
znaleckého posudku stálo obec 505,00 eur. 
 
Po diskusii starosta dal postupne hlasovať: 
 
Hlasovanie o tom, či sa budova súpisné číslo 66, na parcele KN-C č. 180 s pozemkom parcelné číslo 180, 
vo výmere 697 m2  má vôbec odpredať  
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VI/2021).  
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Hlasovanie o tom, či sa má táto budova s pozemkom odpredať ako celok a nie po častiach 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Ing.Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Válentová) 

PROTI:      1 poslanec (M.Ziman) 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Cangár, Mgr. D.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VI/2021).  
 
Starosta obce následne navrhol zverejniť zámer obce na priamy predaj tohto majetku v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov za minimálnu cenu 10.705,00 eur s DPH. Termín uzávierky doručenia ponúk na 
OcÚ, spolu s podnikateľským zámerom – 31. augusta 2021 do 12,00 h. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko,  

Válentová, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Cangár, Mgr. D.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VI/2021).  
 
K bodu 13.:  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. 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. 
Prvá bytovka pred dokončením. 
UZNESENIE Č. 10/XI/2020 - Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Sirk  
k  31.12.2020 – čiastočne splnené (účtovná inventarizácia). Z dôvodu protipandemických opatrení 
fyzická inventarizácia majetku obce neprebehla. 
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 – splnené čiastočne. 
Vodovod je zrealizovaný. Prebieha kolaudačné konanie.  
UZNESENIE Č. 11/III/A/2021 - Rozšírenie cintorínu na Ladislave – nesplnené. Momentálne nie je kam 
rozširovať.   
UZNESENIE Č. 12/III//2021 – Rampa na opravy vozidiel – splnené čiastočne. Rampa je osadená, Chýba 
ešte tabuľa. 
UZNESENIE Č. 15/III/2021 – Vytvorenie a obsadenie funkcie murár – nesplnené. Nikto sa neprihlásil na 
zverejnenú pozíciu. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/VI/2021). 
 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
b/ Zmena výšky finančného limitu pre starostu obce 
Starosta obce informoval o potrebe zmeny výšky finančného limitu pre starostu obce alebo pridania 
určitých výnimiek zo súčasného limitu. Je to z dôvodu výšky faktúr za energie (voda, elektrina) a odvoz 
odpadu, ktoré zmenou spôsobu fakturácie (voda 1x za 3 mesiace, odpad – jedna spoločná faktúra za 
malé odpadové nádoby a za VKK, nárast cien), ktoré sú často len tesne pod týmto limitom. 
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V súčasnosti je to to - suma  3.300 eur, o ktorej môže rozhodnúť sám starosta obce bez zvolania 
zasadnutia OZ (uznesenie 13/I/2011 z z 26.1.2011). V prípade, že príde napr. vyššia faktúra za vodu, 
musí starosta zvolať poslancov OZ aby takúto faktúru schválili na zasadnutí OZ. 
 
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.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/VI/2021). Týmto uznesením sa ruší uznesenie č.13/I/2011 z 
z 26.1.2011. 
 
c/ Prejednanie upozornenia prokurátora. 
Starosta obce predniesol upozornenie okresného prokurátora JUDr. Daniela Prča za účelom 
odstránenia porušovania ustanovení §19 ods. 11 a § 22 ods. 9 až ods. 11 zákona č.39/2007 Z.z. 
o veterinárnej starostlivosti, ku ktorému došlo nečinnosťou obce Sirk, ktorá ich neaplikovala do výkonu 
svojej pôsobnosti. 
Išlo o:  

- nesplnení si povinnosti obce oznámiť vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť 
zabezpečiť trvalé označenie psa (mikročipom – transpondérom), 

- obec Sirk sa nepodieľa na prevádzke karanténnej stanice alebo útulku. 
 
Starosta informoval, že povinnosť oznámenia bola po tomto upozornení následne splnená 
umiestnením oznamu o povinnosti vlastníkov označiť psov „čipom“ v obecných tabuliach a na webovej 
stránke obce. A tiež v uzavretej zmluve s útulkom bol spravený dodatok na poplatok 10,00 eur 
mesačne určený na prevádzku útulku. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/VI/2021). 
 
d/ Vodovod Staré Červeňany – zmluva o budúcej zmluve 
Starosta obce informoval, že pred kolaudáciou vodovodu Staré Červeňany je potrebné mať zmluvu 
o budúcej zmluve o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce – v tomto prípade vodovodu) 
s budúcim prevádzkovateľom. 
 
Starosta obce následne prerokoval predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. – bez pripomienok. 
 
Starosta obce dal hlasovať o zverení majetku obce „Vodovod Staré Červeňany“ do správy pre VVS, a.s. 
v účtovnej hodnote 34.986,72 eur a o podstatných náležitostiach zmluvy o zverení majetku obce do 
správy VVS, a.s. 
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Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/VI/2021).  
 
e/ Nákup kompostérov 
Starosta informoval, že sa oslovili všetky domácnosti, aby sa určilo koľko kompostérov je potrebné 
zakúpiť pre domácnosti, ktoré nepotvrdili čestným prehlásením, že biologicky rozložiteľný odpad si 
kompostujú vo vlastnom kompostovisku. Ide o 75 domácností vrátane bytoviek na Štokovci a v Novom 
Sirku. K bytovkám sa dajú po 2ks kompostérov, okrem menších bytoviek č.173-176 kde pôjde po 1 ks. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej starosta informoval s vykonaním prieskumom trhu na daný typ 
kompostérov. Poslanci sa v prevažnej miere zhodli na cene do 60 eur za 1 ks, aby sa nekupovali tie 
najlacnejšie kde sú tenké plasty a malá kvalita spojov. 
 
Starosta preto navrhol zakúpiť 80ks 400 litrových plastových kompostérov v cene do 60,00 eur za 1 ks. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/VI/2021).  
 
f/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
Starosta informoval o zámere zapojiť sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok na Skvalitnenie 
bývania pre obyvateľov MRK v obci Sirk - na pokrytie rekonštrukcie striech 3 bytových domov na 
Šrobárke. 
 
Starosta následne informoval, že ide o výzvu Ministerstva vnútra, kód výzvy: OPLZ-P06-SC611-2018-Ž, 
názov projektu: Skvalitnenie bývania pre obyvateľov MRK v obci Sirk. Žiadosť už bola podaná aby sa 
stihol termín na predkladanie žiadostí. 
 
Výška spolufinancovania projektu zo strany obce ako žiadateľa je min. 5% z celkovej sumy projektu – 
79.623,37 eur s DPH, to znamená - 5% = 3.981,17 eur s DPH.  
 
Prebehla diskusia. Starosta dal hlasovať o zapojení sa do tejto výzvy s 5% spoluúčasťou obce. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/VI/2021).  
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g/ Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER - členstvo 
Starosta informoval o možnosti stať sa členom OOCR GEMER, ktorá zastrešuje obce na Gemeri, 
a pomáha obciam pri získavaní  financií na projekty v regióne Gemer.  
 
V prípade schválenia členstva je členský príspevok 0,33 eur na 1 obyvateľa za rok plus  50% z vybranej 
dane za ubytovanie za predchádzajúci rok – tá sa však v obci Sirk nevyrubuje. 
 
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať aby sa obec Sirk stala členom OOCR 
Gemer.   
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/VI/2021).  
 
h/ Pridelenie bunky - Slobodáreň 
Na základe odporúčania bytovej komisie zo dňa 25.2.2021 starosta obce navrhol prideliť bunku č.15 
p.Zlatici Kótaiovej. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/VI/2021).  
 
i/ Oslavy prvej pisomnej zmienky o obci Sirk – 600 rokov 
Starosta informoval, že tento rok je výročie 600 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Sirk (r. 1421), 
a preto otvoril tému organizácie kultúrneho podujatia pri tejto príležitosti. 
 
V diskusii sa prebrali niektoré možnosti programu a možné termíny organizácie takýchto osláv. Padli 
návrhy na spojenie týchto osláv so Zrazom rodákov alebo pozvaním družobnej obce Železníka pri 
Giraltovciach.  
Nakoľko však bolo veľa nápado, niektorých možnosť uskutočnenia je potrebné preveriť, starosta 
navrhol, vziať tieto informácie dnes len na vedomie. Na piatok 25.6.2021 zvolá nové zastupiteľstvo, 
kde by sa riešil iba jeden bod „Oslavy výročia 600 rokov od prvej pisomnej zmienky o obci Sirk“ , 
stanový sa termín, program a rozpočet. Poslanci zároveň môžu ešte porozmýšľať nad programom 
a termínom.   
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/VI/2021). 
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j/ Náhrada za vozidlo multicar 
Starosta informoval, že na pracovnej porade starostu zo dňa 31.3.2021 sa prešli možnosti náhrady za 
obecné vozidlo multicar. Záverom porady bolo aby sa zakúpilo jazdené nákladné vozidlo do 3,5 t, 
s výklopnou korbou, v sume od 8.000,00 eur do 12.000,00 eur, v čo najlepšom technickom stave, a s čo 
najvyšším rokom výroby). Podľa internetových ponúk sa takéto vozidlo v uvedenej cenovej relácii dá 
obstarať.  
 
Nakoľko sa pracovnej porady zúčastnili len 5 poslanci OZ a teda nie je známy názor aj ostatných 
poslancov OZ v tejto veci, starosta predniesol návrh na zakúpenie jazdeného nákladného vozidla do 3,5 
t, sklápač v cene do 12.000,00 eur. Išlo by o kapitálový výdavok s použitím prostriedkov rezervného 
fondu obce. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/VI/2021).  
 
K bodu 14.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
10/2021 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
február 2021. 
11/2021 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
marec 2021. 
12/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za marec 2021 
13/2021 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 1. štvrťrok 2021. 
14/2021 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
apríl 2021. 
15/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za apríl 2021. 
16/2021 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
máj 2021. 
17/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za máj 2021. 
Bez vypracovania zápisu: 
Kontrola nákladov na celoplošné testovanie v obci v mesiacoch január – máj v roku 2021.  
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/VI/2021).  
 
K bodu 15.:  Žiadosti občanov 
a/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o dotáciu (NFP) a pomoc pri organizovaní 
podujatia POKLADY ŽELEZNÍKA 
Starosta predniesol žiadosť OZ Skryté Poklady Slovenska o nenávratný finančný príspevok v celkovej 
sume 450,00 eur s DPH, na pokrytie nákladov na kultúrny program pri organizovaní  kultúrno–
spoločenského podujatia „Poklady Železníka“, ktoré sa bude konať dňa 21.8.2021 v priestoroch kina 
Stachanov a okolí. 
OZ Skryté Poklady Slovenska ďalej žiada obec Sirk o pomoc pri organizovaní tohto podujatia v týchto 
oblastiach: 

- poskytnutie priestorov kina Stachanov a jeho okolia pre podujatie, 
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- zabezpečenie mobilného sociálneho zariadenia (1-2 ks), 
- zabezpečenie stolov, stoličiek, lavíc pre posedenie, 
- zabezpečenie poriadkovej a zdravotnej služby, 
- zabezpečenie prezentácie DHZ v Sirku ako jednu z atrakcií programu pre deti, 
- pomoc dobrovoľníkov za obec pri zabezpečovaní akcie a programu, 
- propagáciu podujatia (internetová stránka, tabule) a distribúciu pozvánok. 

 
Prebehla diskusia. 
 
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 25/VI/2021). 
 
b/ Žiadosť o nápravu a ochranu majetkových práv - JUDr. Ľubomír Prešebice 
Starosta predniesol žiadosť menovaného, aby obec vykonala nápravu vo veci, aby mu bolo umožnené 
užívať časť parcely č. KN C 1408, ktorú užívala od roku 1960 jeho rodina, a momentálne ju na základe 
schválenej nájomnej zmluvy užíva p. Bukovická. 
 
Starosta informoval, že p. JUDr. Prešebice nevyužil zákonom predpísanú lehotu na upozornenie tejto 
skutočnosti počas lehoty kedy bol návrh na prenájom tejto parcely zverejnený na pripomienkovanie. 
Starosta oznámil, že oslovil p. Bukovickú, ktorá súhlasila aby časť uvedenej parcely p. JUDr. Prišebice 
a jeho rodina naďalej užívala.  
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 26/VI/2021).  
 
c/ SCK Magnezit Jelšava – žiadosť o podporu podujatia 
Starosta obce predniesol žiadosť Slovenského cykloklubu Magnezit Jelšava o finančnú alebo materiálnu 
podporu na zabezpečenie športového podujatia „Východoslovenskej cyklistickej ligy – Rudnou cestou“, 
ktoré sa konalo dňa 6.6.2021.  
V diskusii poslanci OZ navrhli finančný príspevok pre toto podujatie vo výške 100,00 eur. 
 
Starosta dal hlasovať o finančnom príspevku vo výške 100,00 eur s DPH pre uskutočnené športové 
podujatie organizované SCK Magnezit Jelšava: 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 27/VI/2021). Žiadosť bola schválená. 
 



 14 

d/ 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. 
 
Nakoľko nie je známa ani približná suma o akú by sa malo jednať, starosta navrhol aby Cirkevný zbor 
predložil reálny rozpočet, koľko tieto úkony a samotná oprava zvonov bude stáť, aby sa mohli poslanci 
OZ rozhodnúť, vzhľadom na schválený rozpočt na rok 2021. Následne dal starosta hlasovať o tomto 
návrhu. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 28/VI/2021). 
 
e/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Dalibor Farkaš a Mária Farkašová 
Starosta predniesol žiadosť menovaných o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň. 
Ďalej informoval, že menovaní nemajú voči obci podlžnosti a preto navrhol schváliť túto žiadosť 
a zaradiť menovaných do zoznamu čakateľov na obecný nájomný byt v budove „Slobodáreň“.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 29/VI/2021). 
 
K bodu 16.:  Diskusia 
a/ p. poslanec Petročko –  
1. sa opýtal, či sa na jazierku na Železníku bude ešte niečo robiť, lebo mu to príde nedokončené. 
Starosta odpovedal, že sa tam ešte bude v prácach pokračovať, musí sa dokončiť mostík a „hrádza“. 
2. upozornil na nedorobky na cestných komunikáciách v obci po opravách vodárov. 
 
b/ p. poslanec Kacian – upozornil na potrebu riešenia nelegálnych stavieb v Starých Červeňanoch, 
ktoré sa nekontrolovane stavajú. Je to v bezprostrednej blízkosti technickej pamiatky – Vysokej peci. 
Rómsky obyvatelia tejto časti veľmi často vysedávajú v altánku pri „peci“ a tým odrádzajú turistov aby 
v tejto lokalite strávili viac času.  Tiež používajú „pec“ a jej okolie ako WC.  
Ide o nelegálne drevené búdy, v ktorých bývajú, tie však stoja na pozemkoch, koré sú vo vlastníctve 
obce Ploské. Tie treba odstrániť a nech bývajú len v jednom dome, ktorý tam legálne stojí. Ak sa 
rozširovanie týchto stavieb nezastaví tak za pár rokov tam turistov nikto nedotiahne, bude tam ďalšia 
osada. Ako jedno z možných riešení navrhol aby sa preverila možnosť odkúpenia pozemku na ktorom 
tieto stavby stoja a obec Sirk by ho nechala následne vypratať tzn. nelegálne stavby zbúrať.  
 
Prebehla diskusia, v ktorej starosta obce a ostatní poslanci OZ prejavili minimálny resp. žiadny záujem 
tento problém riešiť. 
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c/ p. poslanec Mgr. D. Ziman –  
1. sa opýtal, či je už multifunkčné ihrisko prevádzkyschopné, lebo by ho chcel so žiakmi ZŠ využívať. A či 
je tam platná revízna správa. Starosta odpovedal, že revízna správa je urobená, nedostatky boli 
odstránené. V diskusii ostatní poslanci upozornili, že neustále tam chodia rómske deti bez povolenia. 
Starosta odpovedal, že keď to vidí, tak ich odtiaľ vyháňa, rieši to aj s ich rodičmi ale bez výsledkov. Aj 
napriek upozorneniam opakovane preliezajú ploty a stale tam chodia. 
2. informoval, že cez víkend na bežeckých pretekoch v Revúcej, rómske deti z atletického oddielu 
v Sirku všetky svoje kategórie vyhrali, takže v takýchto prípadoch môže byť na nich obec aj hrdá. 
 
d/ p. poslanec Cangár – upozornil na schody do domu smútku, sú rozpadnuté, treba ich urýchlene 
opraviť lebo môže dôjsť k úrazu. 
 
e/ p. poslankyňa Válentová – sa opýtala, kedy budú na cintorínoch tabule a nákresy polohy hrobových 
miest a zoznamy pochovaných. Starosta odpovedal, že už sú cintoríny nafotené, robí sa na tom.  
 
f/ p. poslanec M. Ziman -  
1. upozornil na problém s kanalizáciou z osady Šrobárka, predpokladá, že bude nad bytovkami 
upchatá, lebo odpad tečie do potoka. 
2. opýtal sa prečo ešte nebolo druhé očkovanie v Ratkovej – starosta odpovedal, že v je kontakte so 
starostom v Ratkovej - keď bude stanovený termín očkovania, obyvatelia, ktorých sa to týka dostanú 
informácie. 
3. upozornil na poškodenú krajnicu na ceste pri cintoríne v Červeňanoch. Starosta odpovedal, že táto 
komunikácia nie je obecná, upozorní správcu komunikácie nech v tejto veci koná.  
4. opýtal sa, do kedy bude diera na chodníku mosta v Sirku, mesiac je tam značka a nič sa nerobí 
a pritom je to robota na 1 deň. Tiež upozornil na množstvo dier na obecnej ceste v Sirku.  
 
K bodu 17.:  Uznesenia 
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
     
K bodu 18: 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. Juraj Petročko ............................ 
                           

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

                       
                  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 21.6.2021 

 
UZNESENIE Č. 1/VI/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. Juraja Petročku a p. Blaženu Válentovú. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/VI/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, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/VI/2021 
K bodu 4.:  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správu nezávislého audítora  k účtovnej závierke za rok 2020. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 4/VI/2021 
K bodu 5.:  Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2020, stanovisko HK k záverečnému účtu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Berie na vedomie:  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk. 
 
B/ Schvaľuje:   Záverečný účet obce Sirk za rok 2020 bez výhrad.  
 
C/ Schvaľuje:  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 47.375,72 EUR.  
 
D/ Schvaľuje:  Stav rezervného fondu k 1.1.2021 vo výške 355.961,34 EUR.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/VI/2021 
K bodu 6.:  Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 2. polrok 2021.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
UZNESENIE Č. 6/VI/2021 
K bodu 7.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.1 - podľa prílohy č.1 tejto zápisnice. 

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

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 7/VI/2021 
K bodu 8.:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti Železník a Nové Červeňany 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Použitie prostriedkov rezervného fondu obce Sirk na kapitálové výdavky – na realizáciu 

projektu „Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Sirk“ firmou COLAS Slovakia, 
a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava v cene 85.697,00 eur s DPH. 

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

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

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

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

                       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 8/VI/2021 
K bodu 9.:  Rekonštrukcia oporného múru v časti Ladislava   
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Použitie prostriedkov rezervného fondu obce Sirk na kapitálové výdavky – na 

rekonštrukciu oporného múru Sirk - Železník firmou ADVIS, s.r.o., Maša 439/18, 050 01 
Revúca v cene 25.061,10 eur s DPH. 

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

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 9/VI/2021 
K bodu 10.:  Rekonštrukcia strechy na garážach (pod cintorínom) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Použitie prostriedkov rezervného fondu obce Sirk na kapitálové výdavky – na 

rekonštrukciu strechy na garážach (materiál, doprava, montáž) v Sirku firmou Mičko 
Štefan, STEMISTAV, Sirk 171, 049 64 Sirk za 24.901,70 eur s DPH. 

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

Mgr. D.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Petročko, M.Ziman) 

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

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

                       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 10/VI/2021 
K bodu 11.:  Rekonštrukcia autobusových zastávok 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Použitie prostriedkov rezervného fondu obce Sirk na kapitálové výdavky – realizáciu 

3ks autobusových zastávok (materiál, doprava, montáž) v časti Ladislava, Štefánia 
a Nové Červeňany firmou BOFIS s.r.o. Kamenná 202/40, 966 22 Lutila za 3.597,00 eur 
s DPH (1.199,00 eur s DPH za 1ks). 

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

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č.11/VI/2021 
K bodu 12.:  Odpredaj majetku obce 
 
1. Predaj majetku obce – budova na Ladislave, súpisné číslo 238 
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 

 
Schvaľuje: Odpredať tento pozemok 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, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 12/VI/2021 
K bodu 12.:  Odpredaj majetku obce 
 
2. Predaj majetku obce – pozemky - Železník 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť p. Anny Sirkovskej o odkúpenie obecných pozemkov v časti Železník. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 13/VI/2021 
K bodu 12.:  Odpredaj majetku obce 
 
3. Predaj majetku obce – budova s pozemkom “Stará krčma” 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca ako:  
Pozemok:   

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

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

 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zaradiť uvedené nehnuteľnosti na odpredaj. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko  

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

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

 
B/ Schvaľuje:  Odpredaj uvedených nehnuteľnosti ako celok. 
 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Ing.Beláň, Herich, Kacian, Petročko, Válentová) 

PROTI:      1 poslanec (M.Ziman) 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Cangár, Mgr. D.Ziman) 

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

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

s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov za minimálnu cenu 10.705,00 eur s DPH. 
Termín uzávierky zasielania ponúk, spolu s podnikateľským zámerom je 31. august 
2021 do 12,00 h na OcÚ Sirk. 

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

Válentová, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Cangár, Mgr. D.Ziman) 

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 14/VI/2021 
K bodu 13.:  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. 15/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
b/ Zmena výšky 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 výnimkou ak sa jedná o faktúry za elektrickú energiu, vodu a odvoz 
odpadov. Týmto uznesením sa ruší uznesenie č.13/I/2011 z z 26.1.2011). 

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

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

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

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

                       starosta obce 
UZNESENIE Č. 16/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
c/ Prejednanie upozornenia prokurátora. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Upozornenie okresného prokurátora JUDr. Daniela Prča za účelom odstránenia 

porušovania ustanovení §19 ods. 11 a § 22 ods. 9 až ods. 11 zákona č.39/2007 
Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ku ktorému došlo nečinnosťou obce Sirk, ktorá 
ich neaplikovala do výkonu svojej pôsobnosti. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 17/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
d/ Vodovod Staré Červeňany – zmluva o budúcej zmluve 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Prerokovalo:  Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou a.s. – bez pripomienok. 
 
B/ Schvaľuje:  1. zverenie majetku obce „Vodovod Staré Červeňany“ do správy pre VVS, a.s. 

v účtovnej hodnote 34.986,72 eur. 
  2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 18/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
e/ Nákup kompostérov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zakúpenie 80ks 400 litrových plastových kompostérov v cene do 60,00 eur za 1 ks. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 19/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
f/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra, kód výzvy: 

OPLZ-P06-SC611-2018-Ž, názov projektu: Skvalitnenie bývania pre obyvateľov MRK 
v obci Sirk, v celkovej sume projektu 79.623,37 eur s DPH. Výška spolufinancovania zo 
strany obce je min. 5% z celkovej sumy projektu, čo predstavuje sumu 3.981,17 eur 
s DPH.  

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

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

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

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 20/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
g/ Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER - členstvo 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu GEMER, s členským príspevok 0,33 

eur na 1 obyvateľa za rok, a 50% z vybranej dane za ubytovanie za predchádzajúci rok 
(tá sa v obci Sirk nevyrubuje). 

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

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

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 21/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
h/ Pridelenie bunky - Slobodáreň 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Na základe odporúčania bytovej komisie zo dňa 25.2.2021 pridelenie bunky č.15 

v budove „Slobodáreň“ p. Zlatici Kótaiovej. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
 
UZNESENIE Č. 22/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
i/ Oslavy prvej pisomnej zmienky o obci Sirk – 600 rokov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o skutočnosti, že tento rok je výročie 600 rokov od 

prvej písomnej zmienky o obci Sirk (r. 1421). K tejto téme bude zvolané 
najbližšie samostatné zasadnutie OZ. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 23/VI/2021 
K bodu 13.:  Informácie starostu obce 
j/ Náhrada za vozidlo multicar 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Použitie prostriedkov rezervného fondu obce Sirk na kapitálové výdavky – na 

zakúpenie jazdeného nákladného motorového vozidla, typu sklápač, s celkovou 
hmotnosťou do 3,5t, v cene do 12,000,00 eur s DPH. 

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

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

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

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

                       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 24/VI/2021 
K bodu 14.:  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. 25/VI/2021 
K bodu 15.:  Žiadosti občanov 
a/ Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o dotáciu (NFP) a pomoc pri organizovaní 
podujatia POKLADY ŽELEZNÍKA 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Občianskemu združeniu Skryté Poklady Slovenska nenávratný finančný príspevok vo 

výške 450,00 eur s DPH na pokrytie nákladov na kultúrny program pri organizovaní  
kultúrno–spoločenského podujatia „Poklady Železníka“, ktoré sa bude konať dňa 
21.8.2021 v priestoroch kina Stachanov a okolí. 

 
B/ Schvaľuje:  Zapojenie sa obce Sirk do organizácie podujatia „Poklady Železníka“ spolu s 

Občianskym združením Skryté Poklady Slovenska dňa 21.8.2021 v priestoroch kina 
Stachanov (v oblastiach podľa predloženiej žiadosti). 

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

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

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

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 26/VI/2021 
K bodu 15.:  Žiadosti občanov 
b/ Žiadosť o nápravu a ochranu majetkových práv - JUDr. Ľubomír Prešebice 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o žiadosti p. JUDr. Ľubomíra Prišebiceho o nápravu 

a ochranu majetkových práv, a o prijatých opatreniach zo strany obce v tejto 
záležitosti. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 27/VI/2021 
K bodu 15.:  Žiadosti občanov 
c/ SCK Magnezit Jelšava – žiadosť o podporu podujatia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Nenávratný finančný príspevok vo výške 100,00 eur, pre žiadateľa Slovenský cykloklub 

Magnezit Jelšava na zabezpečenie športového podujatia „Východoslovenskej 
cyklistickej ligy – Rudnou cestou“, ktoré sa konalo dňa 6.6.2021. 

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

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

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

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 28/VI/2021 
K bodu 15.:  Žiadosti občanov 
d/ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sirk – žiadosť finančnú pomoc 
 
Schvaľuje: Návrh na prehodnotenie výšky finančnej pomoci pre Cirkevný zbor ECAV v Sirku, až po 

predložení rozpočtu na obhliadku, diagnostikovanie a opravu zvonov s vežovými 
hodinami na veži evanjelického kostola v Sirku. 

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

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

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 29/VI/2021 
K bodu 15.:  Žiadosti občanov 
e/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Dalibor Farkaš a Mária Farkašová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Žiadosť p. Dalibora Farkaša a p. Márie Farkašovej o poskytnutie bunky v budove 

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

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

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

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

                       starosta obce 
 
 
K bodu 16.:  Diskusia 
Písmená: a,b,c,d,e,f 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
 
Overovatelia:     p. Juraj Petročko ............................ 
                           

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

                       
                  Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                    starosta obce  
 
 


