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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 14.09.2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
 
Overovatelia zápisnice:   p. Juraj Petročko p. Martina Donová   
Zapisovateľ:    p. Daniel Fakla 
 
 
 
P r o g r a m:  
1./  Otvorenie zasadnutia 
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,voľba troch členov komisie na otváranie obálok 
 pre voľbu hlavného kontrolóra obce Sirk  
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./  Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice v časti Železník 
5./ Rekonštrukcia MŠ Sirk – rozšírenie kapacity MŠ 
6./ Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Sirk 
7./ Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2 
8./ Informácie starostu obce 
9./  Žiadosti občanov 
10./ Voľba hlavného kontrolóra obce 
11./ Diskusia 
12./ Uznesenia 
13./  Z á v e r 
 
 
K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia 
Otvorenie rokovania OZ previedol starosta obce p. Daniel Fakla, privítal všetkých prítomných poslancov  
a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 8 poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné. 
 
Neprítomní: 1 poslanec OZ. 
Chýbajúci poslanec: p. Milan Herich sa ospravedlnil. 
 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba troch členov komisie pre voľbu 
hlavného kontrolóra obce Sirk 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Juraja Petročka a p. Martinu Donovú. 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/IX/2022) 
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Starosta obce navrhol za členov komisie pre otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra obce p. 

M.Zimana, P. Petročka a Mgr.D.Zimana. 

Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  
      Válentová,Mgr.D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 

  NEPRÍTOMNÍ:  1 poslanec  (Herich) 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/IX/2022) 

 

 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia – bez návrhu. 
Starosta dal hlasovať o programe zastupiteľstva bez zmien. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/IX/2022). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
 
K bodu 4.: Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice v časti Železník 
Starosta obce informoval o rekonštrukcii strechy požiarnej zbrojnice na Železníku z finančných 
prostriedkov Ministerstva kultúry – program Obnovme svoj dom, dotácia- 7.322, spolufinancovanie 
385,.€. Predložil dve cenovú ponuky – firma DUKAC s.r.o. Dušan Kacvinský. 10.019,25 € a MMBstav s.r.o. 
Vernár – 7.631,35 €. Dal hlasovať, aby sa rekoštrukcia strechy požiarnej zbrojnice na Železníku 
uskutočnila firmou MMBstav s.r.o. Vernár v celkovej cene 7.631,35 €. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Petročko   

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/IX/2022) 
 
K bodu 5.:  Rekonštrukcia MŠ Sirk – rozšírenie kapacity – navýšenie rozpočtu 
Starosta informoval, že obec sa v minulom období zapojila do výzvy na Rozšírenie kapacít Materskej školy 
v Sirku. Projekt bol vypracovaný, finančné prostriedky na realizáciu boli schválené /230.470.-€ dotácia + 
70.196,94 € spolufinancovanie obce/. Vzhľadom na opakované neúspešné verejné obstarávania a nárast 
cien materiálov v poslednom roku došlo k navýšeniu sumy na celkovú realizáciu projektu – 471.269,02 €  
/bez spolufinancovania obce/. 
Starosta dal hlasovať za rekonštrukciu MŠ Sirk s navýšeným rozpočtom. 
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Hlasovanie: ZA:           4 poslanci (Cangár, Petročko, Válentová, Mgr.D.Ziman)  

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  4 poslanci (Ing. Beláň, Kacian, Donová, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/IX/2022) 
 
 
K bodu 6.:  Rekonštrukcia budovy obecného úradu  - výzva Plán obnovy 
Starosta predložil cenovú ponuku firmy Csankplan s.r.o. na vypracovanie projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie budovy obecného úradu vo výške 3.480.- €. Jedná sa o zateplenie fasády, výmenu strechy 
a rekonštrukciu kotolne. Dal hlasovať za vypracovanie projektovej dokumentácie spomínanou firmou. 
Hlasovanie: ZA:           3 poslanci (Mgr.D.Ziman, Petročko, Kacian) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  5 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, M.Ziman,   

        Válentová) 
  NEHLASOVAL:  0 poslancov 

NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/IX/2022). 
 
 
K bodu 7.:  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2 
Starosta obce predniesol úpravu rozpočtu č. 2 Úprava bola prevedená vo výdavkovej časti bežných 
výdavkov a kapitálových výdavkov presunom rozpočtových prostriedkov, pričom sa nezmenili celkové 
bežné a kapitálové výdavky. Celkový rozpočet ostal vyrovnaný. Jedná sa o presun v položkách všeobecná 
verejná správa - 633006- všeobecný materiál a 635006-údržba budov objektov a ich častí na niektoré 
výdavky, hlavne energie, o presun prostriedkov zo štátneho rozpočtu pri zmene kódov zdrojov 
financovania . V kapitálovom rozpočte sa jedná o presun z položky všeobecná verejná správa - 717 002-
rekonštrukcia a modernizácia na položku 713 004-prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia /nákup 
detského ihriska/, 716 000-prípravná a projektová dokumentácia , ochrana pred požiarmi -717 001-
realizácia nových stavieb/oplotenie PZ/, predprimárne vzdelávania-Materská škola -717 002-
rekonštrukcia a modernizácia/rekonš. oplotenia MŠ/, vedľajšie služby v školstve- Školská jedáleň – 
717002-rekonštrukcia a modernizácia / spoluúčasť na projekte ,,Zvýšenie energetickej účinnosti ŠJ“/. 
Rozpočtové opatrenie č.2 tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/IX/2022) 
 
 
K bodu 8 – 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. 
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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 - Návrh inventarizačnej komisie: 
 1. Označiť drobný hmotný majetok a majetok v OTE – splnené. 
 2. Určiť zodpovedné osoby za jednotlivé obecné priestory a obecný majetok nachádzajúci sa v 
 týchto priestoroch k predchádzaniu strát na majetku obce – splnené. 
 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) – splnené 
 4. Zaviesť evidenciu spotrebného materiálu, a materiálu zakúpeného do zásoby (príjem, výdaj 
 materiálu) – čiastočne splnené. 
 5. Zavedenie technických kariet malých mechanizmov – čiastočne splnené. 
UZNESENIE č. 13/VI/2022 - Organizovanie kultúrno - spoločenskej akcie „Sirkovský kotlík 2022“ v sobotu 
dňa 6.8.2022 – nesplnené /slabá účasť / , organizovanie  kultúrno - spoločenskej akcie „Deň detí“ v 
nedeľu dňa 31.7.2022 – splnené. 
UZNESENIE  č. 19/VI/2022 – žiadosť p. Cangára o udelenie mimoriadnej odmeny za 13 rokov výkonu člena 
ZPOZ Sirk pri prípravách pohrebov- prejednané na zasadnutí OZ dňa 14.07.2022 a prijaté UZNESENIE 
č.12/VII/2022, ktorým OZ 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. 
UZNESENIE Č. 15/VII/2022 -  opakované prejednanie žiadosti 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 prerokovaná v ďalšom bode. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/IX/2022). 
 
 
b/ 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. 
Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o ponechaní nájomnej zmluvy, ktorú uzavrela Obec Sirk s 
p. Ivetou Bukovickou, Železník č. 248 dňa 10.11.2020 na dobu päť rokov v platnosti. 
 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov (Ing. Beláň, Donová, Válentová, Cangár, Kacian) 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/IX/2022). 
 
 
c/Rekonštrukcia oplotenia MŠ Sirk 
Starosta obce informoval, že je potrebné vymeniť oplotenie Materskej školy z dôvodu, že tam opakovane 
preliezajú plot deti v poobedňajších hodinách, večer, príp. cez víkend a dochádza k ničeniu preliezačiek  
a hojdačiek. Z dôvodu zakúpenia nových preliezačiek do areálu materskej školy by bolo potrebné 
oplotenie vymeniť, nakoľko je veľmi staré a zničené. 
Po krátkej diskusii dal  hlasovať. 
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Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  ( Cangár, Donová, Válentová,Petročko,Kacian 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/IX/2022). 
 
d/Oplotenie požiarnej zbrojnice v Sirku 
Starosta obce oboznámil poslancov so zakúpením oplotenia požiarnej zbrojnice v Sirku z dôvodu 
ochrany majetku požiarnej zbrojnice. Cena oplotenia 1.400.- €. 
OZ zobralo uvedenú informáciu na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/IX/2022). 
 
e/ Navýšenie nadobúdacej ceny zvereného majetku – kotolňa ZŠ Sirk 
Starosta informoval, že je potrebné schváliť navýšenie nadobúdacej ceny zvereného majetku obce Sirk 
do správy ZŠ Sirk – rekonštrukcia kotolne o sumu 720,- € za stavebný dozor. 
Následne dal starosta hlasovať . 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/IX/2022). 
 
f/ Použitie rezervného fondu 
Starosta obce informoval o použití rezervného fondu nasledovne: 
6.240.- € na projektovú a prípravnú dokumentáciu na stavbu MK Sirk časť Červeňany, 
350.-€ na projektovú dokumentáciu na projekt Zvýšenie energetickej účinnosti ŠJ Sirk, 
360.-€ na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu MSV, 
129,70 € na nákup šmýkaliek na detské ihrisko, 
720.- € na stavebný dozor pri projekte Rekonštrukcia kotolne ZŠ Sirk, 
2462,20 € na rekonštrukciu strechy na garážach pri cintoríne, 
12.000.-€ na spolufinancovanie projektu Zvýšenie energetickej účinnosti ŠJ, 
1.400.-€ oplotenie požiarnej zbrojnice Sirk, 
4.500.- € rekonštrukcia oplotenia MŠ Sirk. 
Dal hlasovať . 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/IX/2022). 
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K bodu 8.:  Žiadosti občanov 
 
a/ V.Sendreiová– žiadosť o pridelenia bytu na Slobodárni 
Starosta obce predniesol žiadosť V. Sendreiovej o pridelenie bytu na Slobodárni. Nakoľko rodina 
menovanej nemá voči obci žiadne podlžnosti a tým spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu  v 
zmysle VZN č. 7/2018 obce Sirk o spôsobe prideľovania nájomných bytov. Navrhol žiadosť menovanej 
zaradiť do poradovníka na pridelenie bytu a dal hlasovať. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté  (uznesenie č. 13/IX/2022). 
 
b/Mário Cinka- žiadosť o pridelenie bytu na Slobodárni 
Starosta obce predniesol žiadosť M.Cinku o pridelenie bytu na Slobodárni, nakoľko však menovaný 
M.Cinka nespĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu v zmysle VZN č. 7/2018 o spôsobe 
prideľovania nájomných bytov,OZ zobralo uvedenú žiadosť na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/IX/2022). 
 
c/ Szajkó Július – žiadosť o pridelenie bytu na Slobodárni 
Starosta obce predniesol žiadosť J.Szajka o pridelenie bytu na Slobodárni, nakoľko však menovaný  
nespĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu v zmysle VZN č.7/2018 o spôsobe prideľovania 
nájomných bytov ,OZ zobralo uvednú žiadosť na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/IX/2022). 
 
d/ Antónia Sendreiová – žiadosť o pridelenie bytu na Slobodárni 
Starosta obce predniesol žiadosť A.Sendreiovej o pridelenie bytu na Slobodárni, nakoľko však menovaná  
nespĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu v zmysle VZN č.7/2018 o spôsobe prideľovania 
nájomných bytov ,OZ zobralo uvednú žiadosť na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/IX/2022). 
 
e/ Dalibor Farkaš – žiadosť o prenájom pozemku na osade Šrobárka 
Starosta obce predniesol žiadosť D.Farkaša o prenájom pozemku na osade Šrobárka na umiestnenie 
unimobunky na bývanie pri bytovom dome súp. č. 305. Po krátke diskusii dal starosta obce hlasovať za 
prenájom pozemku na presne určenej obecnej parcele podľa veľkosti umiestnenej unimobunky s tým, že 
v zmysle § 21 platného VZN 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce SIRK bude nájomcovi vyrúbený poplatok – daň z verejného 
priestranstva. 
  
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová,Petročko   

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté  (uznesenie č. 17/IX/2022). 
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f/ Lýdia Černoková – žiadosť o výmenu sporáka v nájomnom byte 
P. Lýdia Černoková  - nájomca obecného bytu na Železníku, Štokovec č. 262 žiada o výmenu šporáka na 
tuhé palivo  z dôvodu zlého stavu sporáka. Starosta dal hlasovať o schválení žiadosti. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté  (uznesenie č. 18/IX/2022). 

 
K bodu 10.: Voľba hlavného kontrolóra obce Sirk 
Starosta obce informoval, že obci bola v stanovenom termíne doručená jedna obálka pre voľby hlavného 
kontrolóra,ktorú následne odovzdal zvolenej komisii na otváranie obálok. Komisia v zložení J.Petročko, 
M. Ziman, Mgr. D.Ziman sa vzdialila, obálku otvorila a previedla kontrolu splnenia podmienok 
stanovených vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce. Po otvorení obálky skonštatovala, že Mgr. Jana 
Zimanová podmienky spĺňa a je možné vo voľbe hlavného kontrolóra pokračovať. Starosta obce dal v 
tajnom hlasovaní hlasovať. 
 

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

      Válentová,Mgr.D.Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

Uznesenie bolo prijaté  (uznesenie č. 19/IX/2022). 
 
K bodu 11.: Diskusia 
 
a/ p. poslanec Ing. Beláň 
Informoval sa ohľadom neobsadeného miesta samostatného odborného referenta po p. Libákovi. 
Starosta navrhol vyhlásiť nové výberové konanie po voľbách, príp. v novom roku. 
b/ p. poslankyňa Válentová 
Upozornila na nezasypanú jamu pri opornom múre na Železníku a opadaný obklad na múriku v cintoríne 
Červeňany, pýtala sa tiež, či sa bude škôlka skrášľovať nakoľko je to žiaduce a projekt sa neschválil. 
c/ p.poslanec Petročko 
Pýtal sa na situáciu ohľadom zabezpečenia WC pre detskú ambulanciu a detskú lekárku, ktorá si nosí 
chemické WC. Lekárka má k dispozícii kľúč od WC lekárne. Upozornil, že v prípade nezapojenia sa do 
projektu rekonštrukcie MŠ bude potrebné, aby budovu škôlky začala opravovať obec na vlastné náklady. 
d/ p.poslanec Cangár 
V diskusii upozornil na zlý stav chodníka pri siedmom činžiaku . 
e./p.poslanec Mgr. Ziman 
Pýtal sa aký je termín ukončenia zatepľovania ŠJ a KD. Starosta informoval, že do 31.10.2022. 
f./p. Cangárová 
Pýtala sa na umiestnenie znaku na požiarnu zbrojnicu na Železníku. Zároveň podotkla, že by bolo 
potrebné vrátiť kachle do volebnej miestnosti a rekonštruovať fasádu. Bude po rekonštrukcii strechy 
osadený, informoval starosta. Fasáda volebnej miestnosti sa tiež bude riešiť v budúcom období. 
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g./ D.Zimanová 
Upozornila na neporiadok v centre obce , na autobusových zastávkach, na nevysypanú prístupovú cestu 
na Železníku Ladislave smerom k autobusovej zastávke aj neupravené okolie kina Stachanov a vyhliadky. 
 
 
K bodu 12.:  Uznesenia 
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
   
   
K bodu 13: 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. Martina Donová ............................ 
 
 
 

                 ........................................   
                      Za obecné zastupiteľstvo 
                    Daniel Fakla 
                     starosta obce  
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U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 14.9.2022 

 
 
 
UZNESENIE Č. 1/IX/2022 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľby troch členov komisie pre voľbu hlav-
ného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu. 
B/ Schvaľuje:  Overovateľov zápisnice:  p. Juraj Petročko, p. Martina Donová. 
C/ Schvaľuje: Troch členov komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Sirk – J. Petročko, M. Ziman, 

Mgr. D.Ziman. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová   

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 
 
 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 2/IX/2022 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Válentová   

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/IX/2022 
K bodu 4.: Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice na Železníku 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 

Schvaľuje: 
Rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice na Železníku z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry – 
program Obnovme svoj dom firmou MMBstav s.r.o. Vernár – 7.631,35 €. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Petročko   

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
 NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
 
UZNESENIE Č. 4/IX/2022 
K bodu 5.:  Rekonštrukcia MŠ Sirk – zvýšenie kapacity 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Neschvaľuje:   
Zapojenie sa obce do výzvy Rozšírenie kapacít MŠ Sirk s navýšeným rozpočtom bez spolufinancovania 
obce. 
 
Hlasovanie: ZA:           4 poslanci (Cangár, Petročko, Válentová, Mgr.D.Ziman)  

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  4 poslanci (Ing. Beláň, Kacian, Donová, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 
 

 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/IX/2022 
 
K bodu 6.: Rekonštrukcia budovy obecného úradu – projektová dokumentácia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Neschvaľuje: 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu budovy obecného úradu v rámci výzvy Obnovme si 
svoj dom. 
 
Hlasovanie: ZA:         3 poslanci (Mgr.D.Ziman, Petročko, Kacian) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  5 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, M.Ziman,   

            Válentová) 
  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
  NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
UZNESENIE Č. 6/IX/2022 
K bodu 7.:  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje: Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2 / Príloha č.1 / 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 
 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 7/IX/2022 
K bodu 8.:  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. 8/IX/2022 
K bodu 8.:  Informácie starostu obce 
b/ Žiadosť p. Bukovickej o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemky na dobu neurčitú. 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: Ponechať nájomnú zmluvu obce Sirk s p. Bukovickou zo dňa 10.11.2020, tak ako bola  uzavretá 
- na päť rokov bez zmien. 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov (Ing. Beláň, Donová, Válentová, Cangár, Kacian) 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 9/IX/2022 
K bodu 8.:  Informácie starostu obce 
c/  Oplotenie Materskej školy v Sirku 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: Rekonštrukciu oplotenia Materskej školy v Sirku. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  ( Cangár, Donová, Válentová,Petročko,Kacian 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 10/IX/2022 
K bodu 8.:  Informácie starostu obce 
d/ Vybudovanie oplotenia požiarnej zbrojnice v Sirku 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Berie na vedomie: Vybudovanie oplotenia požiarnej zbrojnice v Sirku. 
 
 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 11/IX/2022 
K bodu 8.:  Informácie starostu obce 
e/ Navýšenie nadobúdacej ceny zvereného majetku – kotolňa ZŠ Sirk 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: Navýšenie nadobúdacej ceny zvereného majetku obce Sirk do správy ZŠ Sirk – rekonštrukcia 
kotolne o sumu 720,- € za stavebný dozor. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 
 
 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 12/IX/2022 
K bodu 8.:  Informácie starostu obce 
f/ Použitie rezervného fondu 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: Použitie rezervného fondu nasledovne: 
6.240.- € na projektovú a prípravnú dokumentáciu na stavbu MK Sirk časť Červeňany, 350.-€ na projek-
tovú dokumentáciu na projekt Zvýšenie energetickej účinnosti ŠJ Sirk, 360.-€ na projektovú dokumentá-
ciu na Rekonštrukciu MSV, 129,70 € na nákup šmýkaliek na detské ihrisko, 720.- € na stavebný dozor pri 
projekte Rekonštrukcia kotolne ZŠ Sirk, 2462,20 € na rekonštrukciu strechy na garážach pri cintoríne, 
12.000.-€ na spolufinancovanie projektu Zvýšenie energetickej účinnosti ŠJ, 1.400.-€ oplotenie požiarnej 
zbrojnice Sirk, 4.500.- € rekonštrukcia oplotenia MŠ Sirk. 
  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

         ………………….…. 
               Daniel Fakla 
                     starosta obce 
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UZNESENIE Č. 13/IX/2022 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
a/Žiadosť V.Sendreiovej, bytom Sirk 167 o pridelenie nájomného bytu na Slobodárni 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: Zaradenie žiadosti V.Sendreiovej do poradovníka na pridelenie nájomného bytu na Slobodárni 
– Sirk č. 167. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

 
 
 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE č. 14/IX/2022 
K bodu 9:   Žiadosti občanov 
b/Mário Cinka- žiadosť o pridelenie bytu na Slobodárni 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Berie na vedomie: Nezaradenie žiadosti do poradovníka z dôvodu nesplnenia podmienok prideľovania 
nájomných bytov v zmysle VZN č.7/2018 obce Sirk o spôsobe prideľovania nájomných bytov. 
 
 
 
 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE č.15/IX/2022 
K bodu 9: 
c/ Szajkó Július – žiadosť o pridelenie bytu na Slobodárni 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Berie na vedomie: Nezaradenie žiadosti do poradovníka z dôvodu nesplnenia podmienok prideľovania 
nájomných bytov v zmysle VZN č.7/2018 obce Sirk o spôsobe prideľovania nájomných bytov. 
 
 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE č.16/IX/2022 
K bodu 9: 
d/ Antónia Sendreiová – žiadosť o pridelenie bytu na Slobodárni 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Berie na vedomie: Nezaradenie žiadosti do poradovníka z dôvodu nesplnenia podmienok prideľovania 
nájomných bytov v zmysle VZN č.7/2018 obce Sirk o spôsobe prideľovania nájomných bytov. 
 
 

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

       starosta obce 
UZNESENIE Č.17/IX/2022 
K bodu 9: 
e/ Dalibor Farkaš – žiadosť o prenájom pozemku na osade Šrobárka 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: Prenájom pozemku na presne určenej obecnej parcele podľa veľkosti umiestnenej 
unimobunky s tým, že v zmysle § 21 platného VZN 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce SIRK bude nájomcovi vyrúbený poplatok 
– daň z verejného priestranstva. 
  
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Ing.Beláň, Cangár, Donová,Petročko   

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec  (Herich) 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE č.18/IX/2022 
K bodu 9: 
f/ Lýdia Černoková – žiadosť o výmenu sporáka na tuhé palivo v obecnom nájomnom byte – Železník 
262 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje: Výmenu sporáka na tuhé palivo v obecnom nájomnom byte p. Lýdii Černokovej, Sirk, Železník 
č. 262. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE č.19/IX/2022 
K bodu 10: 
Voľba hlavného kontrolóra obce Sirk 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
Schvaľuje:  Hlavného kontrolóra obce Sirk Mgr. Janu Zimanovú s nástupom od 1.10.2022. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing.Beláň, Cangár, Donová, Kacian, Petročko  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Herich) 

   
 
 

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

       starosta obce 
 
 
K bodu 11.:  Diskusia 
Písmená: a,b,c,d,e,f,g 
Neboli prijaté žiadne uznesenia. 
 
 
 
 
Overovatelia:     p. Juraj Petročko ............................ 
                           

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

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


