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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 14.07.2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
 
Overovatelia zápisnice:   p. Marian Ziman, 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./  Schvaľovanie volebného obvodu a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí 2022 
5./ Schvaľovanie rozsahu výkonu starostu obce pre nové volebné obdobie 
6./ Schvaľovanie úväzku hlavného kontrolóra obce 
7./ Informácie starostu 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 6 poslanci, čiže OZ je 
uznášaniaschopné. 
 
Neprítomní: 3 poslanci OZ. 
Chýbajúci poslanci: p. Herich,  p. Kacian a p. Petročko sa ospravedlnili. 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Mariana Zimana a p. Blaženu Válentovú 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Válentová, 
       Mgr.Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci  (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/VII/2022) 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
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:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová, 
       Mgr. Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/VII/2022). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.: Schvaľovanie volebného obvodu a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí 2022 
Starosta obce informoval, že dňa 29. októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí a 
do 20.07.2022 je potrebné schváliť volebný obvod a počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé 
volebné obdobie r.2022 – 2026. 
Starosta navrhol v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre voľby 
do orgánov samosprávy obcí  a dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová,Válentová, 
       Mgr. Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/VII/2022) 
 
Ďalej navrhol v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov ponechať na celé volebné obdobie r.2022–2026 deväť poslancov obecného zastupiteľstva 
obce Sirk. Dal hlasovať o tomto návrhu: 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová,Válentová, 
       Mgr. Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/VII/2022) 
K bodu 5.:  Schvaľovanie rozsahu výkonu starostu obce na nové volebné obdobie 
Starosta navrhol v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi 
obce Sirk na celé funkčné obdobie r.2022–2026 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok. Dal 
hlasovať o tomto návrhu: 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Válentová, 
       Mgr.Ziman, M.Ziman)  

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VII/2022) 
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K bodu 6.:  Schvaľovanie úväzku kontrolóra obce 
Starosta informoval, že nakoľko hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban oznámil, že v súlade so zákonom 
č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení, § 18a, odsek 8, písm. a) sa vzdáva funkcie hlavného kontrolóra 
obce Sirk ku dňu 1.9.2022 a je potrebné vyhlásiť nové voľby na obsadenie miesta hlavného kontrolóra 
obce Sirk. 
Voľba hlavného kontrolóra bude vyhlásená v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. 
Podmienky budú vyvesené na stránke obce Sirk, ako i na informačnej tabuli obce Sirk. Je potrebné 
shcváliť úväzok hlavného kontrolóra a termín voľby nového kontrolóra obce. 
Po krátkej diskusii navrhol starosta hlasovanie za štvrtinový pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová, 
       Mgr.Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/VII/2022). 
 
Starosta navrhol termín voľby hlavného kontrolóra na 14.09.2022 a dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová, 
       Mgr.Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/VII/2022). 
 
K bodu 7.:  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. 18/XII/2021 - postupná rekonštrukcia budovy pošty (vlastnými zamestnancami obce – 
nesplnené – prebieha. 
UZNESENIE Č. 24/XII/2021 - vyhotovenie 3 ks tematických tabúľ k „Rozprávkovému chodníku Pavla 
Dobšinského“ na základe žiadosti OZ Sirkovanci – nesplnené. 
UZNESENIE Č. 5/III/2022/B - Návrh inventarizačnej komisie: 
 1. Označiť drobný hmotný majetok a majetok v OTE – nesplnené. 
 2. Určiť zodpovedné osoby za jednotlivé obecné priestory a obecný majetok nachádzajúci sa v 
 týchto priestoroch k predchádzaniu strát na majetku obce – nesplnené. 
 3. Vykonať evidenciu didaktických, vzdelávacích pomôcok v MŠ z dôvodu nákupu množstva 
 nových pomôcok v roku 2021 - Staršie pomôcky prehodnotiť, nepotrebné vyradiť, nakoľko 
 zaberajú miesto novým (potrebná opakovaná inventúra) – čiastočne splnené 
 4. Zaviesť evidenciu spotrebného materiálu, a materiálu zakúpeného do zásoby (príjem, výdaj 
 materiálu) – nesplnené. 
 5. Zavedenie technických kariet malých mechanizmov – nesplnené. 
UZNESENIE Č. 15/VI/2022 - Občianskemu združeniu Železník: 
1. odpustenie poplatku za zapožičanie priestorov ŠJ (kuchyne) v dňoch 11.-12.6.2022 
2. bezplatné poskytovanie priestorov ŠJ (kuchyne) a využívanie riadov a prístrojov na 
prípravu obecných špecialít za prítomnosti zamestnanca ŠJ   
3. zakúpenie reklamných predmetov (tričká, zástery), ktoré budú používať na 
súťažiach a prezentáciách – čiastočne splnené 
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UZNESENIE Č. 11/III/2022 - Zverenie, odovzdanie do užívania majetku obce „Vodovod Staré 
Červeňany“do správy pre VVS, a.s. – nesplnené. 
UZNESENIE č. 7/VI/2022 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – nesplnené 
UZNESENIE č. 13/VI/2022 - Organizovanie kultúrno - spoločenskej akcie „Sirkovský kotlík 2022“ v sobotu 
dňa 6.8.2022 a organizovanie  kultúrno - spoločenskej akcie „Deň detí“ v nedeľu dňa 31.7.2022 - 
nesplnené. Akcie sa ešte len uskutočnia. 
UZNESENIE č. 19/VI/2022 - žiadosť p. poslanca Ivana Cangára o udelenie mimoriadnej odmeny pre neho 
za 13 rokov výkonu funkcie člena ZPOZ pri prípravách pohrebu - nesplnené 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VII/2022). 
 
b/ Správa nezávislého audítora 
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 predniesol starosta obce. 
 
OZ zobralo správu nezávislého audítora na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VII/2022). 
 
c/Podpísanie Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí služby obce Sirk s Brantner Gemer s.r.o. 
Starosta obce informoval, že je potrebné podpísať Dodatok k Zmluve o zabezpečení odvozu komunálneho 
odpadu, ktorú obec uzavrela so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. z dôvodu navýšenia cien za služby 
ku ktorým došlo vzhľadom k navýšeniu cien pohonných hmôt. 
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o podpise tohto Dodatku. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/VII/2022). 
 
d/Štatút Zboru pre občianske záležitosti /ZPOZ/ pri OcÚ Sirk 
Starosta obce predniesol návrh na nový Štatút Zboru pre občianske záležitosti /ZPOZ/ pri Obecnom 
úrade v Sirku z dôvodu navýšenia výšky odmien pre členov ZPOZ, nakoľko predchádzajúci bol 
schvaľovaný v roku 2018 a dal hlasovať o novom Štatúte ZPOZ pri OcÚ Sirk s účinnosťou od 01.08.2022. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/VII/2022). 
 
 
e/ Sadzobník poplatkov na území obce Sirk – zmena výšky poplatku za použitie traktora 
Starosta informoval, že je potrebné navýšiť poplatok za použitie traktora z doterajších 15 € za fúru do 10 
km a 20 € za fúru nad 10 km z dôvodu rastu cien pohonných hmôt 
Prebehla krátka diskusia, poslanci sa dohodli na poplatku 30 € za  jednu motohodinu. 
Následne dal starosta hlasovať o tomto poplatku. 
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Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/VII/2022). 
 
f/ Oporný múr Železník – reklamačné konanie 
Starosta obce informoval, že p.Ing. Hecko na svojom odbornom stanovisku trvá, bolo s ním prejednané 
a náležite mu vysvetlené a stanovisko prečítal. V ňom sa uvádza, že práce na stavbe  Oporný múr Železník 
boli vykonané v súlade s rozpočtom projektu a statikou. 
Hospodárska komisie, LVH a stavebného poriadku pri OZ Sirk v zložení M.Ziman /predseda/, Ing. Beláň a 
J.Petročko /nezúčastnil sa/ zasadala dňa 13.07.2022. Komisia sa zhodla, že obec nebude uplatňovať 
žiadne reklamačné konanie voči firme ADVIS s.r.o., keďže podľa odborného stanoviska p. Ing. Hecka  boli 
práce vykonané podľa projektu v súlade s rozpočtom. 
OZ zobralo uvedenú informáciu na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/VII/2022). 
 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
a/ p. Cangár– žiadosť o mimoriadnu odmenu 
p.Cangár požiadal obecné zastupiteľstvo o mimoriadnu odmenu pre seba za vykonávanie funkcie člena 
ZPOZ pri prípravách pohrebu. Túto funkciu vykonáva za málo peňazí a to už 13 rokov ,preto žiada odmenu 
za každý rok v tejto funkcii po 100 eur, teda 1300,00 eur za celé obdobie 13 rokov. 
Starosta informoval, že je schválený Štatút ZPOZ, v ktorom je uvedené, že odmeny členom sú vyplácané 
štvrťročne, príp.polročne a mimoriadne finančné odmeny vrámci finančných možností obce je možné 
udeliť na konci kalendárneho roka. Odmeny členom ZPOZ boli na tomto zasadnutí upravené. P. Cangár si 
teda môže požiadať o mimoriadnu odmenu na konci kalendárneho roka. 
OZ zobralo informáciu na vedomie 
Uznesenie bolo prijaté  (uznesenie č. 12/VII/2022). 
b/OZ Sirkovanci – žiadosť 
OZ Sirkovanci požiadalo o výmenu informačnej tabule pred “Husitským kostolom” v Sirku z dôvodu 
poškodenia. 
Po krátkej diskusii, v ktorej starosta uviedol, že oprava tabule bude stáť 140 € navrhol, aby obec túto 
tabuľu vymenila vo vlastnej réžii a dal o tomto návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VII/2022). 
 
c/ OZ Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o pomoc pri organizovaní spoločenskej akcie Poklady 
Železníka  dňa 27.08.2022 
Starosta predniesol žiadosť OZ Skryté Poklady Slovenska o  pomoc pri organizovaní spoločenskej akcie 
Poklady Železníka, ktorá sa bude konať dňa 27.08.2022 a súbežne sa na tomto mieste vrámci Mesta 
kultúry Revúca sa uskutoční aj podujatie – Cupping ochutnávka kávy s umením. OZ Skryté  Poklady 
Slovenska žiadajú : 

- poskytnutie priestorov kina Stachanov v Železníku a jeho okolia pre podujatie v dňoch 26.-
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28.08.2022, 
- zabezpečenie sociálnych zariadení / v budove, príp. mobilné/, 
- zapožičanie stolov, stoličiek a lavíc pre posedenie, 
- zabezpečenie poriadkovej  služby a zdravotnej služby, ak to bude potrebné, 
- zabezpečenie prezentácie DHZ v Sirku ako jednu z atrakcií programu pre deti, 
- propagáciu podujatia cez internetovú stránku, 
- pomoc dobrovoľníkov za obec pri zabezpečení akcie a jeho programu 
- finančnú dotáciu vo výške 150,. € na pokrytie bežných nákladov 

 
Prebehla krátka diskusia v ktorej poslanci upozornili na to, že všetok zapožičaný inventár je potrebné 
spísať, určiť osobu, ktorá ho odovzdá a zároveň aj bude zodpovedná za to,  aby sa všetko v poriadku 
vrátilo a po akcii inventár preberie. Upozornili na to, aby sa nepožičiavali stoly a stoličky interiérové, lebo 
sa tým znehodnocujú. 
Po diskusii dal starosta hlasovať o tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:           4 poslanci (Ing. Beláň, Cangár, Mgr. Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Donová, Válentová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/VII/2022). 
 
d/ p.Bukovická – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
p.Bukovická požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 10.11.2020 na užívanie pozemkov v k.ú. Sirk 
na parc. č. 1408 a 740/4 na Železníku z dôvodu dlhodobých investícií do týchto pozemkov budovaním 
kontaktnej farmy. 
Poslanci sa v krátkej diskusii dohodli, že bude zvolaná pracovná porada poslancov spolu so starostom 
obce, kde bude prizvaná aj p. Bukovická za účelom dojednania podmienok v prípade uzavretia novej 
zmluvy. 
OZ zobralo uvedenú informáciu na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/VII/2022). 
 
K bodu 9.:  Diskusia 
 
a/ p. poslankyňa Donová – 
V diskusii upozornila na neporiadok v dome smútku, nie je pred pohrebom upratané. P. Cangár má na 
starosti prípravu pred pohrebom, ale nie upratovanie, pýtala sa, či niekto tie pracovníčky MOS, ktoré tam 
upratujú kontroluje. Starosta odpovedal, že p. Libák ich má skontrolovať, aj vykonanú prácu a že ho na to 
upozorní. 
b/ p. Dono – 
1. Vyjadril sa ako koordinátor, že pracovníčky menších obecných služieb, ktoré robia v doobedňajších 
hodinách sa sťažujú, že niektoré môžu robiť poobede a pritom vtedy neodrobia 4 hodiny a nemusia byť 
v tej najväčšej horúčave v práci. 
2. Poukázal na požičiavanie pohonných hmôt, ktoré zakúpila obec pre menšie obecné služby, konkrétne 
cez víkendy si požičiava p. Libák bez vedomia starostu. 
3. Ďalej upozornil, že uchádzači o zamestnanie, ktorí odrábajú 32 hodín mesačne tie hodiny neodrobia a 
predsa sú v dochádzke podpísaní. V dni ktoré majú určené úradom práce na odpracovanie hodín chodia 
p. Libákovi chystať drevo do lesa. 
Starosta odpovedal, že keď niektorý pracovník menších obecných služieb, príp. ten, kto si má odpracovať 
32 hodín mesačne neodpracuje stanovené hodiny, koordinátor mu to má hneď nahlásiť. 
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c/ p.poslankyňa Válentová – 
Upozornila, že pracovníčky menších obecných služieb nerobia, sedia na lavičkách, ani kvety, ktoré majú 
polievať, nie sú poliate. 
d/ p.poslanec Cangár 
V diskusii upozornil na multifunkčné ihrisko, ktoré je v dezolátnom stave, roztrhané pletivo, siete. Radšej 
nech sa tie siete dajú dole, lebo to takto nevyzerá dobre. 
e/ p. poslanec Ziman 
Vyjadril sa, že na výstavbe vyhliadky na Železníku pracovali zamestnanci obce, ako keby nemali inú prácu. 
Mohli tam pomocné práce robiť aj pracovníci menších obecných služieb a nie zamestnanci obce. 
Pripomenul, že dochádzku pracovníkov MOS treba dôsledne kontrolovať. 
f./p.kontrolór Ing. Urban 
Upozornil, že je potrebné aby mal p. Libák podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti keďže prijíma a 
vydáva veci, materiál a náradie zo skladu. 
Ďalej podotkol, že pohonné hmoty sa nakupujú na presne určený účel, nie na požičiavanie pre osobnú 
potrebu a pokiaľ sa opakujú sťažnosti na konkrétneho zamestnanca, mal by byť na to upozornený 
písomne. 
g./p. Cangárová sa pýtala ako to vyzerá s budovou VDI, či nie je možné tú budovu využívať ,príp. prestavať 
na domov sociálnych služieb. Starosta odpovedal, že sa snažili riešiť, vybaviť na to finančné prostriedky, 
ale tá budova potrebuje veľkú investíciu a zatiaľ sa to nepodarilo. 
h./ Mgr. Zimanová sa pýtala kde je bowlingová dráha, ktorá sa kúpila a mala byť v budove VDI poskladaná 
a daná do prevádzky. Starosta odpovedal, že je tam zložená, ale zatiaľ sa nerozhodlo kedy a kde bude 
nainštalovaná. 
 
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. Marian Ziman ............................ 
                           

               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 14.7.2022 

 
UZNESENIE Č. 1/VII/2022 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu. 
B/ Schvaľuje:  Overovateľov zápisnice:  p. Mariana Zimana a p. Blaženu Válentovú 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová   

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 2/VII/2022 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová,Válentová, 
       Mgr. Ziman,M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/VII/2022 
K bodu 4.: Schvaľovanie volebného obvodu a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí 2022 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
A/Určuje: v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová,Válentová, 
       Mgr. Ziman,M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

B/ Určuje: v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov deväť poslancov obecného zastupiteľstva obce Sirk na celé volebné 
obdobie r.2022 – 2026. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová,Válentová, 
       Mgr. Ziman,M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 4/VII/2022 
K bodu 5.:  Schvaľovanie rozsahu výkonu starostu obce pre nové volebné obdobie 
Obecné zastupiteľstvo 
B/ Určuje: 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce Sirk na celé 
funkčné obdobie r.2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová,Válentová, 
       Mgr. Ziman,M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/VII/2022 
K bodu 6.: Schvaľovanie úväzku hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
A/ určuje úväzok hlavného kontrolóra obce Sirk pre nové voľby kontrolóra na štvrtinový úväzok /25%/. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová,Válentová, 
       Mgr. Ziman,M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

B/určuje termín voľby hlavného kontrolóra obce Sirk na 14.09.2022. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová,Válentová, 
       Mgr. Ziman,M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 6/VII/2022 
K bodu 7.:  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. 7/VII/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
b/Správa nezávislého audítora 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Berie na vedomie: Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021. 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 8/VII/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
c/ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: podpísanie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. 
na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu v obci. Dodatok č.1 bude zverejnený po podpise na webe 
obce. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 9/VII/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
d/ Štatút ZPOZ – zvýšenie odmien členom ZPOZ pri OcÚ Sirk 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: nový Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Sirku s účinnosťou 
od 1.08.2022. Štatút tvorí prílohu zápisnice.  
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

  POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 
 
 
         .................................  
                         Daniel Fakla 

       starosta obce 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
UZNESENIE Č. 10/VII/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
e/ Zmena poplatkov za použitie traktora 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje:  Zvýšenie poplatku za použitie traktora na 30,. € za motohodinu s účinnosťou od 

01.08.2022 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

  POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 11/VII/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
f/ Oporný múr – reklamačné konanie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Berie na vedomie: Výsledok jednania Hospodárskej komisie, LVH a stavebného poriadku pri OZ Sirk 
ohľadom stavebných prác na stavbe „Oporný múr Železník“ s tým, že obec nebude uplatňovať 
reklamačné konanie voči firme ADVIS s.r.o. Revúca. Zápis komisie tvorí prílohu zápisnice. 
   
 
 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 12/VII/2022 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
a/ P. Cangár - žiadosť o odmenu za ZPOZ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Berie na vedomie:  žiadosť p. Cangára o vyplatenie odmeny za dlhoročnú prácu v Zbore pre 

občianske záležitosti pri OcÚ Sirk s tým, že si p. Cangár môže požiadať o odmenu 
na konci kalendárneho roka v zmysle Štatútu ZPOZ pri OcÚ Sirk. 

 
 

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

       STAROSTA OBCE 
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UZNESENIE Č. 13/VII/2022 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
b/OZ Sirkovanci – žiadosť 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: žiadosť OZ Sirkovanci o výmenu informačnej tabule pred Husitským kostolom v Sirku s tým, 
že tabuľu vymení obec na náklady obce vo výške 140.-€. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 

  POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 14/VII/2022 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
c/ OZ Skryté Poklady Slovenska -žiadosť o pomoc pri organizovaní spoločenskej akcie Poklady 
Železníka dňa 27.08.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
A/ Schvaľuje:  Občianskemu združeniu Skryté Poklady Slovenska nenávratný finančný príspevok vo 

výške 150,00 eur s DPH na pokrytie bežných nákladov pri zabezpečení akcie. 
 
B/ Schvaľuje:  Poskytnutie súčinnosti pri realizácii spoločenskej akcie Poklady Železníka dňa 27.08.2022 

( poskytnutie priestorov kina, zabezpečenie sociálnych zariadení, zapožičanie inventára 
na posedenie, prezentáciu DHZ, pomoc dobrovoľníkov za obec, propagácia podujatia cez 
webovú stránku) 

 
Hlasovanie: ZA:           4 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Mgr. Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanec (Donová, Válentová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Herich, Kacian, Petročko) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 15/VII/2022 
K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
d/ p.Bukovická-žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemky na dobu neurčitú 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Berie na vedomie: Žiadosť p. Bukovickej o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Sirk, v časti 

Železník zo dňa 10.11.2020 na dobu neurčitú z dôvodu dlhodobých investícií. Táto žiadosť 
bude opätovne prerokovaná na najbližšom zasadnutí OZ po stretnutí poslancov OZ s p. 
Bukovickou a dojednaní podmienok nájmu v prípade predĺženia zmluvy. 

 
 
 
 
 

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

       starosta obce 
 
K bodu 9.:  Diskusia 
Písmená: a,b,c,d,e,f,g,h 
Neboli prijaté žiadne uznesenia. 
 
 
 
 
Overovatelia:     p. Marian Ziman ............................ 
                           

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

                ..................................................    
             Za obecné zastupiteľstvo 
             Daniel Fakla 
              starosta obce  


