
Zápis zo zasadnutia Hospodárskej komisie, LVH a stavebného poriadku pri OZ Sirk 

zo dňa 13.07.2022 

 

Komisia zasadala v zložení: 

Marian Ziman, predseda komisie 

Ing. Martin Beláň, člen komisie 

Juraj Petročko, člen komisie – nezúčastnil sa /ospravedlnený/ 

Daniel Fakla, starosta obce 

Starosta obce informoval komisiu, že sa osobne zúčastnil konzultácie s Ing. Heckom , ktorý pracuje ako 

stavebný dozor v odbore pozemné stavby, ktorý nám vypracoval odborné stanovisko k oprave 

oporného betonového múru na Železníku – Ladislava. Boli sme s nim oboznámení na zasadnutí OZ dňa 

14.06.2022. 

Záver tohto vyjadrenia je:  

Práce realizované firmou ADVIS s.r.o. boli vypracované podľa priloženého statického posudku a práce, 
resp. položky, ktoré boli podľa komisie sporné sú v súlade so zdôvodnením vo vyjadrení spoločnosti 
ADVIS.  
Rozpory a nezhody s výpočtami a prefakturáciou uviedol vo svojom stanovisku pre komisiu a tiež na 
zasadnutí OZ dňa 14.06.2022 p. Ferenc, ako pozvaný odborný člen so stavebnou praxou. Poukazuje na 
zjavné rozpory medzi skutočnou realizáciou, projektom /statikou/ a samotnou fakturáciou za 
vykonané práce a množstvo materiálu.  
Starosta obce informoval komisiu o stanovisku Ing. Hecka, kde vysvetlil aké chyby pri svojich výpočtoch 
p. Ferenc urobil vo svojom stanovisku : 
1.Vysvetlil rozdiel v m3 betonu v tom, že pán Ferenc nezapočítal pätku oporného múru  330x 80cm 
/8,71 m3 /, oporný múr pod terénom  120x330x60cm /2,37 m3/, to je spolu 11,08 m3 . 
2.Rozdiel medzi 58,8 m3  a 54,45 m3 je výkop na základnú dosku. 
3.Vankúše sú v poriadku. 
4. V PD,v   časti statika predpokladaná výstuž profilov 12 a 16 mmv celkovej hmotnosti 560,14 kg na 
jeden bežný meter oporného múru a múr má vlastne dĺžku 7 m hore a 5 m dole, takže celkové 
množstvo 2t zodpovedá rozpočtu. 
5.izolácie – o uložení nopovej fólie sa v stavebnom denníku uvádza dňa 17.11.2021, list č. 0950228. 
6.Výdavky súvisiace s premiestňovaním horniny podľa Ing. Hecka sú tiež oprávnené, nakoľko sa so 
zeminou manipulovalo. 
Starosta obce informoval komisiu, že Ing. Hecko trvá na svojom pôvodnom odbornom vyjadrení 
k oprave oporného betonového múru na Ladislave, že práce firmou ADVIS boli vykonané v súlade 
s rozpočtom stavby . 
So zápisom komisie bude oboznámené obecné zastupiteľstvo obce Sirk a p. Ferenc. 
 
 
Zapísané v Sirku, dňa 14.07.2022 
      
      Marian Ziman, predseda komisie ............................ 

      Ing. Martin Beláň, člen komisie    ............................ 

      Daniel Fakla, starosta obce    ............................  


