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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 13.9.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Ivan Cangár, p. Jaroslav Kacian    
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./ Rekonštrukcia strechy na garážach (pod cintorínom) 
5./ Odpredaj majetku obce  
6./ Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2 
7./ Informácie starostu obce 
8./  Informácie hlavného kontrolóra obce 
9./        Žiadosti občanov 
10./ Diskusia 
11./ Uznesenia 
12./  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. Martina Donová, p. Milan Herich a p. Mgr. Daniel Ziman sa ospravedlnili. 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Ivana Cangára, p. Jaroslava Kaciana 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/IX/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:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/IX/2021). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.:  Rekonštrukcia strechy na garážach (pod cintorínom) 
Starosta obce informoval, že uznesením č.9/VI/2021 zo dňa 21.6.2021 bolo schválené aby 
rekonštrukciu strechy na garážach pod cintorínom (demontáž, likvidácia odpadu, materiál, doprava, 
montáž) v Sirku realizovala firma Mičko Štefan, STEMISTAV, Sirk 171, 049 64 Sirk za 24.901,70 eur s 
DPH. 
Nakoľko od zaslania cenovej ponuky došlo k rapídnemu navýšeniu ceny dreva a ostatného stavebného 
materiálu, nedošlo k podpisu zmluvy o dielo a tým ani k realizácii rekonštrukcie zo strany víťaznej 
firmy.  
Z tohto dôvodu boli opätovne oslovené firmy na zaslanie nových cenových ponúk, s týmto výsledkom:  

1) Mičko Štefan, STEMISTAV Sirk  26.610,70 eur s DPH  
   2) Anton Gabaj, DREVOKOV Revúca  26.642,40 eur s DPH  
    
Pozn.: Staré ponuky (posudzované 21.6.2021): 

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 v Sirku (demontáž, 
likvidácia odpadu, materiál, doprava, montáž) realizovala firma Mičko Štefan, STEMISTAV, Sirk 171, 
049 64 Sirk za 26.610,70 eur s DPH. Pôjde o kapitálový výdavok s použitím prostriedkov rezervného 
fondu obce. 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Válentová, 

M.Ziman) 
PROTI:      1 poslanec (Petročko) 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že ponuka od firmy Mičko Štefan, STEMISTAV Sirk získala v hlasovaní 
potrebné kvórum hlasov o druhej ponuke sa už nehlasovalo. 
 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/IX/2021).  Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 9/VI/2021 zo 
dňa 21.6.2021. 
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K bodu 5.:  Odpredaj majetku obce 
1. 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.  
 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísané na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca, vytvorené na 
základe zamerania geometrického plánu č.37543482-24/2021(ZPM 219,  G1-59/2021) ako:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 1404/6, vo výmere 417 m2 , druh pozemku ostatná plocha, 
- parcela KN-C, parcelné číslo 1405/7, vo výmere 1126 m2 , druh pozemku ostatná plocha. 

 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, že treba zohľadniť skutočnosť, že p. Sirkovská je 
vlastníčkou priľahlých pozemkov a stavieb: rodinný dom č.s.251 na p.č.1402/2, rodinný dom č.s.252  na 
p.č.1402/1, a tiež skutočnosť, že sa o tieto pozemky roky stará, čistí ich a užíva. Navrhli využiť predaj 
tohto majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pri cene sa zhodli na 1,00 euro za m2 , teda 
za cenu ako sa predávali obecné pozemky s podobným využitím v nedávnom období. 
 
Starosta obce dal hlasovať za zaradenie tohto majetku za prebytočný majetok obce. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/IX/2021).  
 
Starosta obce navrhol aby sa zverejnil zámer odpredať tieto pozemky z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa p. Anne Sirkovskej, bytom Železník 252, 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 
1.543,00 eur s DPH (417,00 eur s DPH za pozemok - parcela 1404/6 a 1126,00 eur s DPH za pozemok -
parcela 1405/7). 
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sa nachádzajú v priľahlom 
susedstve nehnuteľností vo vlastníctve záujemkyne – p. Sirkovskej. Menovaná sa o tieto pozemky roky 
stará, čistí ich a užíva. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemkov na iné  účely a s prihliadnutím na malú 
výmeru pozemkov je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto 
prebytočným majetkom.  
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/IX/2021).  
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2. 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. 

 
Starosta informoval, že 

- uznesením OZ č. 12/XII/2020 zo dňa 14.12.2020 bol tento majetok schválený ako prebytočný, 
- uznesením OZ č. 13/VI/2021 písmeno B dňa 21.6.2021 bol schválený odpredaj uvedených 

nehnuteľnosti ako celok, 
- následne uznesením OZ č. 13/VI/2021 písmeno C dňa 21.6.2021 bol schválený zámer obce 

odpredať tento majetok (garáž s pozemkom) priamym predajom v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za minimálnu cenu 10.705,00 eur s DPH. Termín uzávierky zasielania ponúk bol 31. 
august 2021 do 12,00 h na OcÚ Sirk. 

- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 7.7.2021 a v 
regionálnej tlači (Revúcke listy č.9/2021) dňa 16.7.2021. 

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

p. Renáta Urbanová, bytom Rákošská Baňa 270, 049 61 Rákoš,  ponúkla sumu 10.705,00 eur s 
DPH za tieto nehnuteľnosti. 
 
Starosta konštatoval, že ponúknutá cena je v súlade s podmienkami stanovenými vo zverejnenom 
zámere na odpredaj tohto majetku obce. 
 
Starosta následne predniesol podnikateľský zámer p. Urbanovej, ktorý bol súčasťou ponuky na 
odkúpenie nehnuteľností: 
 V predajni potravín naďalej predávať potraviny, nápoje, tabakové výrobky. 
 V priestoroch pohostinstva vykonať prestavbu pohostinstva na pohostinské zariadenie s 
predajom nealkoholických, alkoholických nápojov a v miestnosti vedľa pohostinstva jej rozdelením 
sprevádzkovať rýchle občerstvenie s prípravou pokrmov. Zadnú nevyužívanú časť budovy prestavať na 
malú turistickú ubytovňu. Po oprave budovy postupne obnovovať technické zabezpečenie prevádzok. 
 
Následne prebehla diskusia. P. poslanec Cangár – sa vyjadril, že verí záujemcovi, že dá budovu do 
poriadku, ale kto vie čo bude o 5-10 rokov. P. poslanec Ing. Beláň odpovedal, že ide o válkovú budovu, 
so strechou v dezolátnom stave, o desať rokov sa takýmto štýlom budova rozpadne, ak sa do nej 
nezačne investovať. A keďže sa rozhodlo, že sa do nej nebude investovať, za ušetrené peniaze sa môže 
opraviť budova pošty a obecného úradu. P. poslanec Petročko navrhol, aby v zmluve bola podmienka, 
že budova sa predáva za účelom ďalšieho využitia na podnikanie – podľa  priloženého podnikateľského 
zámeru. 
O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór obce Ing. Urban, ktorý uviedol, že bežnou praxou pri takýchto 
odpredajoch je zmluvne dohodnúť predkupné právo pre obec, tzn. že obec pri prípadnom ďalšom 
predaji týchto nehnuteľností dostane ako prvá ponuku na spätné odkúpenie. Ak to obec nevyužije, 
vlastník bude môcť predať tieto nehnuteľnosti komukoľvek inému. Poslanci s takouto podmienkou v 
zmluve súhlasili, rovnako aj prítomný zástupca kupujúcej p. Marek Urban. 
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Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (Pozemok:  parcela KN-C, parcelné číslo 
180, vo výmere 697 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a stavba: budova, súpisné číslo 66, 
na parcele KN-C č. 180, obe nehnuteľnosti vedené na LV č.601, v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, 
okres Revúca) formou priameho predaja p. Renáte Urbanovej, bytom Rákošská Baňa 270, 049 61 
Rákoš za cenu  10.705,00 eur s DPH. V kúpno-predajnej zmluve musia byť uvedené nasledovné 
podmienky:  

- Uvedené nehnuteľnosti budú slúžiť výhradne na podnikateľské účely v zmysle  
predloženého podnikateľského zámeru, a to:   

- prevádzka predajne potravín 
   - prevádzka pohostinstva, 

- prevádzka rýchleho občerstvenia s prípravou pokrmov,  
   - zriadenie malej turistickej ubytovne 
 - V prípade ďalšieho predaja, bude mať Obec Sirk predkupné právo na predávané 

nehnuteľnosti. 
Hlasovanie: ZA:           4 poslanci  (Ing. Beláň, Kacian, Petročko, Válentová) 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/IX/2021).  
 
K bodu 6.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2 
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban. Úprava rozpočtu bola prevedená v 
príjmovej časti, ako i výdavkovej časti nasledovne:  

- V časti bežné príjmy rozpočtu – položka 111 003 (výnos z dane príjmov poukázaný územnej 
samospráve, kód zdroja 71) navýšenie položky o sumu 25.878,00 eur (z pôvodných 
443.955,00 eur na 469.833,00 eur) – na základe zverejnených prognóz MF SR. 

- V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby (Výkonné a zákonodarné 
orgány - Obecný úrad), položka 635 006 (rutinná a štandardná údržba - budov, objektov 
alebo ich častí, kód zdroja 41) navýšenie položky o sumu 9.000,00 eur (z pôvodných 
11.000,00 eur na 20.000,00 eur) – položka je k 8.9.2021 čerpaná v sume 13.860,79. 

- V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby (Výkonné a zákonodarné 
orgány - Obecný úrad), položka 637 003 (služby – propagácia, reklama a inzercia, kód 
zdroja 41) navýšenie položky o sumu 1.500,00 eur (z pôvodných 200,00 eur na 1.700,00 
eur) – položka je k 8.9.2021 čerpaná v sume 1.682,20. 

- V časti bežné výdavky rozpočtu – Ochrana životného prostredia (Nakladanie s odpadmi), 
položka 633 004 (materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, 
kód zdroja 41) navýšenie položky o sumu 4.000,00 eur (z pôvodných 1.500,00 eur na 
5.500,00 eur) – položka je k 8.9.2021 čerpaná v sume 4.786,80. 

- V časti bežné výdavky rozpočtu – Bývanie a občianska vybavenosť (Verejné osvetlenie), 
položka 635 004 (rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia, kód zdroja 41) navýšenie položky o sumu 4.500,00 eur (z 
pôvodných 1.500,00 eur na 6.000,00 eur) – položka je k 8.9.2021 čerpaná v sume 5.164,39. 

 
Týmto rozpočtovým opatrením sa :  - bežné príjmy (bez ZŠ) zvyšujú  693.715,00 € 

- bežné príjmy (spolu so ZŠ) zvyšujú 1.293.465,00 € 
     - kapitálové príjmy nemenia   452.211,53 € 
     - príjmové finančné operácie nemenia 372.873,83 € 
     - príjmy obce celkom zvyšujú  2.118.550,36 €   
     - bežné výdavky (bez ZŠ) zvyšujú  695.767,00 € 
     - bežné výdavky (spolu so ZŠ) zvyšujú  1.343.460,83 € 
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     - kapitálové výdavky nemenia   768.211,53 € 
     - výdavkové finančné operácie nemenia 0,00 € 
     - výdavky obce celkom zvyšujú  2.111.672,36 € 
Po rozpočtovom opatrení č.2 je celkový rozpočet obce prebytkový v sume 6.878,00 eur. 
Prebehla diskusia, v ktorej na otázky poslancov odpovedal hlavný kontrolór obce. 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2021 – rozpočtové 
opatrenie č.2. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/IX/2021). Rozpočtové opatrenie č.2 bolo schválené. 
 
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. 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 dokončená. Nasleduje druhá. 
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. 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 – splnené čiastočne. Prihlásili sa 4 
uchádzači. Starosta si vybral p. Jána Hirka. Nastúpiť by mal cca. v polovici mesiaca september. 
UZNESENIE Č. 8/VI/2021 - Rekonštrukcia oporného múru v časti Ladislava – nesplnené. 
UZNESENIE Č. 9/VI/2021 - Rekonštrukcia strechy na garážach (pod cintorínom) – nesplnené. 
UZNESENIE Č. 10/VI/2021 - Rekonštrukcia autobusových zastávok - splnené čiastočne – podstavce sú 
pripravené. Bude nasledovať samotné osadenie zastávok.  
UZNESENIE Č. 18/VI/2021 - Nákup kompostérov – splnené čiastočne – kompostéry zakúpené, nie 
všetky sú odovzdané. 
UZNESENIE Č. 23/VI/2021 -  Náhrada za vozidlo multicar – nesplnené – momentálne žiadne vyhovujúce 
vozidlo v ponuke v schválenej cene. Inzeráty sú priebežne sledované. 
UZNESENIE Č. 32/VI/2021 - Organizácia osláv výročia 600. rokov od prvej písomnej zmienky o obci Sirk - 
splnené čiastočne – stretnutie rodákov bude realizované v inom termíne (v pôvodnom termíne sa 
nekonalo z dôvodu - málo prihlásených hostí a zrušené vystúpenie zo strany hudobníkov). 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/IX/2021). 
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K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
b/ Nová zmluva na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu 
Starosta informoval – že zmluva na odvoz odpadov s firmou Brantner končí 31.12.2021. Je preto 
potrebné uzavrieť novú. V minulosti boli tieto zmluvy dlhodobé, ale skoro každoročne sa menili 
dodatkami ceny za odvoz odpadov. Preto navrhuje aby sa ďalšia zmluva na kratšie obdobie, max. na 2 
roky. Keďže postupne sa objavujú aj ďalšie firmy, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou.  
 
V nasledovnom období osloví firmy na získanie cenových ponúk na zabezpečenie odvozu komunálneho 
a separovaného odpadu v obci . 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/IX/2021). 
 
K bodu 8.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
18/2021 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
jún 2021. 
19/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za jún 2021 
20/2021 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
júl 2021. 
21/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za júl 2021 
22/2021 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 2. štvrťrok 2021. 
 
O slovo sa prihlásil o. poslanec M.Ziman – opýtal sa hlavného kontrolóra ako kontroluje „stazky“ 
(záznam o prevádzke) od áut, lebo videl stazku od obecného auta Fiat, kde chýbalo meno vodiča, 
podpis a účel jazdy. Požiadal kontrolóra aby našiel spomýnaný záznam o prevádzke vozidla Fiat Doblo.  
Hlavný kontrolór odpovedal, že jemu chodia záznamy o prevádzke vozidiel až po ukončení mesiaca, ak 
v daný deň vodič nemal vyplnený záznam on to teda nevidí, pri odovzdaní týchto dokumentov si ich 
musia doplniť. V dohľadanom zázname a ako i v ďalších chýbal podpis vodiča.  
P. Ziman ďalej uviedol, že interiér auta (Fiat Doblo), ktorý dostal, bol ako hnoj a neverí že poťahy 
v tomto aute boli čistené aspoň raz od zakúpenia vozidla. A na základe prevádzkových dokladov 
nevedel zistiť kto tam bol pred ním. 
Hlavný kontrolór uviedol, že nič nebráni starostovi aby zaviedol tzv. „parkový deň“ – t.j. čas vyhradený 
na čistenie a bežnú údržbu vozidiel. Všetci prítomní sa zhodli, že je najvyšší čas, aby sa obec 
a pracovníci obce o zverenú techniku začali poriadne starať. 
Čo sa týka chýbajúcich podpisov a samotného nedôsledného vypĺňania tlačív o prevádzke vozidiel 
vodičmi, vykoná sa zo strany obce náprava. Hlavný kontrolór sa následne vyjadril, že tiež samotná 
kontrola vypĺňania tlačív bude dôslednejšia. Nič to však nemení na skutočnosti, že dopĺňanie a 
čerpanie PHM vo vozidlách sú riadne zaznamenávané a kontrolované.  
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/IX/2021).  
 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
a/ Občianske združenie Rozkvet Gemera – žiadosť o NFP 
Starosta predniesol žiadosť OZ Rozkvet Gemera o nenávratný finančný príspevok (sponzorský dar) na 
školský rok 2021/2022 v sume 1.000,00 eur s DPH na činnosť Atletického klubu pri ZŠ v Sirku. Príspevok 
bude použitý na nákup športového oblečenia a obuvi, zabezpečenie stravy a cestovných nákladov pri 
účasti na športových podujatiach pre žiakov (členov Atletického klubu), nakoľko sú zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 
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V diskusii starosta informoval o športových úspechoch tohto atletického klubu. Zároveň však 
informoval, že pre obec je účtovne lepšie aby bol prípadný príspevok schválený na kalendárny rok a nie 
na školský. Tento príspevok by sa teda mohol rozdeliť na sumu do konca tohto roka a na sumu na 
budúci rok. 
 
Hlavný kontrolór obce upozornil, že schvaľovať takto finančný príspevok na budúci rok (resp. časť 
budúceho roka) už teraz, je pre obec záväzné. Rozumnejšie by bolo s týmto rozhodnutím počkať, 
zohľadniť takúto požiadavku pri navrhovaní nového rozpočtu, kedy už obec bude približne vedieť 
s akými financiami bude disponovať na budúci rok. Tiež odporučil aby sa finančný príspevok týkal 
hlavne detí (žiakov), nakoľko tie sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. V minulej dotácii vo výške 
500,00 eur pre toto združenie, časť dotácie (cca.30%) bola použitá aj na výstroj trénerov. 
 
Starosta navrhol finančný príspevok v sume 500,00 eur na rok 2021, na nákup športového oblečenia 
a obuvi pre detských členov Atletického klubu a na zabezpečenie stravy a cestovných nákladov pri 
účasti na športových podujatiach, následne dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č.  10/IX/2021). 
 
b/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Andrej Horváth 
Starosta predniesol žiadosť menovaného o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň“. 
Ďalej informoval, že menovaný spolu so svojou družkou nemajú voči obci podlžnosti a preto navrhol 
schváliť túto žiadosť a zaradiť menovaného do zoznamu čakateľov na obecný nájomný byt v budove 
„Slobodáreň“.  
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/IX/2021). 
 
K bodu 10.:  Diskusia 
a/ p. poslankyňa Válentová –  
1. sa opýtala, kedy bude opravený prepadnutý chodník na moste. Starosta odpovedal, že momentálne 
zamestnanci obce robia betonárske práce po obci a zostal im ešte práve chodník na moste, takže 
v najbližších dňoch, t.j. ešte tento týždeň sa na tom začne robiť. 
2. upozornila na vyvrátený strom nad „Kristínou“ , či sa nedá odstrániť. 
 
b/ p. poslanec Petročko –  
1. upozornil na prepadnutý kanál na ceste oproti multifunkčnému ihrisku. A tiež na kanál pri garážiach 
medzi bytovkami č.170 a 171, ktorý je často upchatý. Starosta informoval, že sú zakúpené koše na 
zachytávanie štrku a bahna, ktoré sa osadia do problémových kanálov. 
2. sa opýtal, čo je nové pri plánovanej rekonštrukcii MŠ. Starosta odpovedal, že prebehlo ďalšie verejné 
obstarávanie, prihlásili sa 2 firmy (zo Žiliny a z Revúcej), vyhrala firma zo Žiliny a  momentálne prebieha 
kontrola tohto verejného obstarávania. 
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3. navrhol umiestniť smerové tabule k Vysokej peci v Červeňanoch, lebo turisti často blúdia a nevedia 
ju nájsť. 
4. navrhol, že by sa mohli preveriť možnosti nasvietenia Vysokej peci v Červeňanoch, po zotmení by to 
mohlo celkom pekne vyzerať. 
 
c/ p. poslanec M. Ziman –  
1. upozornil, že cesta k p. Gömöryovej na Železníku sa urobila, ale na chodník čo tam pôvodne bol sa 
zabudlo a teraz sa s tadiaľ nedá prejsť. A tiež, že je to tam dosť zarastené. 
 
2. upozornil tiež na prepadnuté časti chodníkov pri bytovke č.176, p. Petročko sa pridal a upozornil na 
chodník pri „Starej krčme“. A tiež, že by bolo dobré prejsť všetky chodníky zo zámkovej dlažby 
a prepadnuté časti poopravovať. Starosta sa vyjadril, že si preverí skutočnosť, či to nemá opraviť firma, 
ktorá riešila na týchto miestach poruchy. 
 
3. sa opýtal, prečo sa na akciu na Železník brali najnovšie stoly a tie šli von, však je predsa dosť starých 
stolov. Starosta odpovedal, že nové stoly išli do volebnej miestnosti a nie von. 
 
d/ p. poslanec Ing. Beláň – upozornil na posledný trend v obci, ktorý pozoruje – rozbíjanie sklenených 
fliaš, lebo rozbité sklo vidí všade, po cestách, popred obchody. Na bicykloch sa už ani nedá prejsť bez 
toho, aby človek nedostal defekt. Odporučil na základe kamerových záznamov, v prípade dohľadania 
osôb, ktoré to robia tieto výtržnosti začať riešiť.  
 
e/ p. G. Cangárová –  
1. sa opýtala starostu, kedy sa vráti pôvodný znak na požiarnu stanicu na Ladislave, lebo je to už skoro 
rok, odkedy sa odtiaľ vzal. Starosta odpovedal, že je odložený v novej zbrojnici, ale ho dá namontovať 
naspäť. 
 
2. ďalej sa opýtala p. poslanca Kaciana, že čo by sa stalo, ak by sa nenašiel taký solventný pán ako p. 
Urban s budovou „Starej krčmy“. V Turčoku sa to dalo opraviť, opravili si budovu aj na Železníku a tu sa 
to nedá. Je to hanba, že tak stará budova je tak schátraná. A niet takého zákona, ktorý by mu zakázal, 
aby si s budovou mohol robiť čo on chce. P. poslanec Kacian odpovedal, že áno budova roky chátra – 
koľko poslancov a starostov sa vymenilo a s budovou nič nerobili. P. Cangárová oponovala, že nech sa 
nevyhovára na starých poslancov, ale že súčasní to majú riešiť. P. Kacian odpovedal, áno majú riešiť 
a preto sa to odpredalo, a ak by sa to nestalo, tak by túto budovu obec opravila, ale zároveň by sa 
museli upraviť nájmy v budove. P. Ivančík sa pripojil, že opravy sa dajú robiť postupne a viac rokov. 
K diskusii sa pridali aj ďalší poslanci, s ktorých p. M.Ziman a p. Cangár opakovane poukazovali, že 
odpredaj tohto majetku bola veľká chyba. Môže sa stať, že kupujúci skrachuje a obchod zavrie. P. 
Ziman tiež poukázal, že oprava tejto budovi bola tiež zaradená a schválená v Pláne turistického rozvoja. 
Ostatní poslanci p. Ing. Beláň, p. Kacian, p. Petročko a p. Válentová boli opačného názoru, t.j. že ak 
kupujúci naplní svoj podnikateľský zámer, občania dostanú lepšie služby, v lepších priestoroch a obec 
to nič nebude stáť. Ušetrené financie sa môžu použiť na iné obecné budovy ako pošta alebo obecný 
úrad. Na záver tejto diskusie viacerí prítomní skonštatovali, že je čudné, že najdlhšia diskusia 
a najväčšie námietky k odpredaju prebiehajú až po samotnom predaji, pritom budúcnosť tejto budovy 
sa opakovane riešila aspoň 1,5 roka. 
 
3. opakovane upozornila, že v budove Gemer hrozí, že tam budú rómske byty – p. poslanec Petročko 
odpovedal, že iba v tedy ak budú medzi poslancami rómovia, ktorí to odhlasujú. 
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f/ p. Nemetz –  
1. sa vyjadril, že sa tu straší rómskymi poslancami, a keď tu v minulosti boli tiež obec fungovala. P. 
Petročko oponoval, že sa riešili hlavne rómske zábavy. 
 
2. ďalej skonštatoval, že poslanci si nepamätajú za čo hlasujú. Raz schvália, že sa budova Starej krčmy 
bude opravovať a inokedy že ju predajú. A súhlasí s p. Ivančíkom, že budova sa dala opravovať 
postupne a preto netreba strašiť ľudí, koľko to celé bude stáť. Oponoval mu p. poslanec Ing. Beláň, že 
áno plánovalo sa aj túto budovu opraviť, ale toto sa realizovať nezačalo a následne sa využila 
skutočnosť, že budova sa mohla odpredať čo sa aj nakoniec stalo.  
 
3. opýtal sa starostu, v čom sa mu osvedčil p. Libák, opýtal sa koľko zarába, podľa neho min. 1.000,00 
eur v hrubom, čo je za rok 12.000,00 eur a za 4 roky 48.000,00 eur. Podľa p. Nemetza sa tieto peniaze 
dali použiť lepšie. Opýtal sa čo vlastne p. Libák robí, vraj je správca budov ale on počúva, že sa stará do 
všetkého a riadi aj starostu. Vyjadruje sa aj k MŠ, že kto to videl dať 300.000,00 eur za opravu škôlky, 
a podľa p. Nemetza čo sa on má do všetkého starať, aj do DHZ, aktivačných prác. A k MŠ nechápe, že 
prečo sú s rekonštrukciou stále problémy a nič sa s tým nerobí. 
Starosta odpovedal, že na MŠ prebehli 4 verejné obstarania, 1x sa neprihlásil nikto, 2x jedna firma, čo 
nestačilo, 3x 4 firmy, z ktorých po kontrole obstarania víťazná firma odstúpila od zmluvy. Teraz 
prebehlo obstaranie 4x  a je to na kontrole. Ale na celý tento proces obec nemá dosah. A p. Libák podľa 
starostu si môže predsa rozprávať čo chce a mať svoj názor, ale na samotnú rekonštrukciu 
a schvaľovací proces nemá žiadny dosah.  
Ďalej sa starosta opýtal p. Nemetza, že v čom sa stará p. Libák napr. do DHZ. Prijíma členov? Riadi ich 
alebo čo tým myslí? P. Nemetz odpovedal, že sa stará, stará do všetkého ale nič konkrétne neuviedol. 
Ďalej sa p. Nemetz vyjadril, že podľa rómskych spoluobčanov je starosta najväčší klamár. Starosta sa 
ohradil, že toľko, ako teraz pre rómov sa nikdy nerobilo – opravuje sa postupne Slobodáreň, strechy 
a cesta na Šrobárke, venuje sa im cirkev, občianske združenie „O mama“, Základná škola, je zriadená 
Sociálna terénna práca – a to je asi málo. Ale samozrejme nadávajú na starostu, lebo sa im nepáči, že 
musia robiť po sebe poriadok a platiť za byty a komunálny odpad. 
 
4. Ďalej p. Nemetz napadol skutočnosť, že p. Libák organizoval schôdzu obyvateľov Slobodárne, kde sa 
im navýšil fond opráv, spýtal sa či existuje aj zápis z takejto schôdze. A prečo to robil on, keď nie je 
štatutár. Starosta odpovedal, že je z tohto stretnutia zápisnica a p. Libák to organizoval na žiadosť 
samotných obyvateľov, nakoľko má túto budovu na starosti. Hlavný kontrolór obce Ing. Urban upresnil, 
že na základe zápisu z tejto schôdze išiel návrh na zasadnutie OZ, kde poslanci OZ navýšili fond opráv, 
o čom je platné uznesenie. Takže o navýšení fondu opráv nerozhodli ani obyvatelia „Slobodárne“, ani 
p. Libák, ale poslanci OZ. 
 
5. Ďalej p. Nemetz poukázal na fakt, že raz poslanci odhlasovali, že sa bude budova Starej krčmy 
opravovať a potom zase odhlasovali jej predaj. Takže si poslanci nepamätajú čo odhlasovali pred 
rokom.  
K samotnému odpredaju sa vyjadril hlavný kontrolór obce Ing. Urban – súhlasil so skutočnosťou, že 
v minulosti poslanci OZ schválili plán, v ktorom bola zahrnutá aj oprava tejto budovy, k realizácii opravy 
ale nedošlo. V ďalšom období prišla žiadosť o odkúpenie tejto budovy a pozemku, poslanci 
prehodnotili koľko by stála rekonštrukcia a rozhodli sa, že túto budovu s pozemkom predajú, nakoľko 
predsa môžu meniť svoj názor. Samotný predaj sa riešil na ďalších zasadnutiach OZ a dnes sa odpredaj 
dokončil, nakoľko o ňom zahlasovali demokraticky zvolení poslanci OZ, v potrebnej väčšine - a to je 
vlastne celé. 
 
6. P. Nemetz sa opýtal na koryto potoka, odkiaľ a po čo je vyčistené. Starosta odpovedal, že potok má 
v správe štátny podnik SVP – Správa povodia Slanej. P. Nemetz prerušil starostu, že toto presne čakal, 
že všetci starostovia sa vyhovárajú na toto. Starosta odpovedal, že áno odpovedajú tak, lebo je to 
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pravda, sám žiadal opakovane o vyčistenie potoka alebo o financie na vyčistenie. Po 3 rokoch dostal 
196,00 eur, za ktoré mala obec vybrať aspoň nejaké nánosy z koryta. Našťastie pri kontrole máp, sa 
zistilo že v časti Nový Sirk (od čističky až po futbalové ihrisko) je koryto na obecných parcelách a preto 
za 196,00 eur sa vyčistila časť koryta v starom Sirku a ďalšia časť koryta sa vyčistila za obecné peniaze 
na základe povolenia Správy povodia Slanej. V ďalšom roku sa bude v čistení koryta na obecných 
pozemkoch pokračovať až po ihrisko. 
P. Nemetz dodal, že aj tak to bolo len na podnet občanov, lebo samotného starostu by to nenapadlo. 
Na toto sa ozval p. poslanec Ing. Beláň – že o čom zase p. Nemetz hovorí, veď aj on osobne ako 
poslanec na tento problém opakovane upozorňoval, o čom sú aj zápisy zo zasadnutí OZ. A začalo sa 
s korytami robiť, keď sa vylial potok pri Slobodárni, kde sa prehĺbilo koryto ako prvé. A to, že sa to 20 
rokov nečistilo, on už za to nemôže, poukázal tiež na fakt, že ľudia ktorí hovorili, že treba potok čistiť 
teraz sú zase nespokojní ako sa to spravilo. Takže asi je najlepšie nič nerobiť. 
 
7. Ďálej sa p. Nemetz opýtal, že prečo sa nerobia spoločensko-kultúrne podujatia v obci. Odpovedal p. 
poslanec Ing. Beláň – veď tu a na celom Slovensku boli rôzne nariadenia a zákazy z hygieny v súvislosti 
s COVID-19 a preto zo strany obce nie je jednoduché niečo zorganizovať. 
 
8. Ďalej p. Nemetz vyjadril nespokojnosť koľkých ľudí zamestnal starosta v obci, všetko sú to rodinný 
príslušníci a kamaráti. Starosta sa ohradil, že vo svojom volebnom programe mal ako prioritu, že chce 
zamestnávať čo najviac ľudí a keby mohol zamestná ich aj 40. Z rodiny zamestnal len brata ako kuchára 
a celá dedina to chváli, že sa konečne začalo normálne variť.  P. Nemetz sa opýtal či sa chcú baviť 
otvorene o problémoch v ŠJ. P. poslanec Ing. Beláň ho vyzval, že nech teda povie o problémoch v ŠJ, 
lebo on ako poslanec prvý krát počuje, že je v ŠJ nejaký problém. P. Nemetz neodpovedal.  
 
9. P. Nemetz následne upozornil p. Ing. Beláňa, že má na „doprave“ bodrel a je to hanba keďže je 
poslanec a tiež aj  pri studničke za jeho domom je bordel, ani sa tadiaľ nedá prejsť. A prečo studničku 
neopraví obec, tak ako napr. Pizdášku. P. Ing. Beláň odpovedal, že keby mu tam kravy nechodili, tak je 
tam 5 metrová zelina, pozemky sú súkromné, aj tie na ktorých je studnička, takže nechápe čo tam chce 
ako obec opravovať. Ak sa mu to nepáči, má to riešiť s vlastníkom (p. Pribola).  
 
10. P. Nemetz sa ďalej opýtal, že z akého dôvodu sa ohradzuje zdravotné stredisko, či si len starosta, 
ktorý býva vedľa robí ploty, aby ho neotravovali občania. Odpovedali mu poslanci, starosta a tiež 
hlavný kontrolór, že celé to je na základe žiadosti p. MUDr. Konca, tá bola prejednaná a výsledok je že 
sa má tento priestor ohradiť, o čom je platné uznensenie. Starosta ho teraz iba plní.  
P. poslanec Petročko sa pripojil do diskusie, že tu ide asi o to, prečo sa dáva elektrická brána a nie 
obyčajná, ktorá by bola lacnejšia. Počká si na to, keď budú známe náklady čo to vlastne obec stálo 
a požiadal preto hlavného kontroĺora aby to pozrel. 
 
11. P. Nemetz sa ešte vyjadril, že starosta si tu robí súkromne rodinný biznis a zamestnáva si tu 
kamarátov. Podľa neho by starosta stačil mať len polovičný úväzok, keďže si za obecné peniaze 
zamestnal sluhov a stíha cez pracovnú dobu aj po nej vypisovať zamestnancom a volať ich na kávu. 
Navyše sa tu už robí predvolebná kampaň, kde starosta a jeho brat strašia rómov, že keď bude starosta 
Nemetz, starostov brat skončí ako kuchár v ŠJ. 
Starosta na toto p. Nemetzovi odpovedal, že je veľmi múdry, ale dal by mu na mesiac svoju funkciu, 
aby sa presvedčil koľko pracovného času má starosta a čo všetko ako starosta musí riešiť. 
 
12. P. Nemetz sa ešte vyjadril, že existujú fiktívne zmluvy, ale o tom radšej nebude rozprávať. Na toto 
vyhlásenie sa ozval hlavný kontrolór obce Ing. Urban, ktorý p. Nemetza vyzval, že nech povie o aké 
zmluvy ide. P. Nemetz odpovedal, že nepovie, ale keď sa to dakomu nepáči čo hovorí, môže podať 
trestné oznámenie či klame, je to tu na zázname a na súde sa uvidí.  
Hlavný kontrolór na toto zareagoval, že na zázname je, že povedal, že existujú fiktívne zmluvy, 
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a zároveň, že nepovie o aké ide.  
Ozval sa aj p. poslanec Ing. Beláň, že je ľahké tu prísť, nadávať na všetko čo sa robí. Myslí si, že on a aj 
ostatní poslanci sa snažia počúvať ľudí, robiť pre ľudí a pre obec. Všetky rozhodnutia nie sú ľahké, sú aj 
ťažšie a robia sa aj chyby, ale všetci sú tu pre to, aby obci pomohli a nikto tu nie je za účelom 
zbohatnutia. Veď asi tu nikto nie je pre cca. 12 eur,  čo výchádza možno na mesiac pre poslanca. 
Súhlasí, že nie všetko sa podarí, čo bolo v plánoch a vo víziách, ale to má tiež svoje príčiny. A preto 
prijíma aj kritiku, ale mala by byť aj konštruktívna. Preto vyzval p. Nemetza, nech dá aj nejaké návrhy, 
čo treba spraviť alebo zlepšiť a nie len kritizovať. 
 
g/ p. Čatloš –  
1. sa opýtal starostu, ako si p. Libák robí funkciu správcu cintorínov, keď p. Ikri nemal náradie na 
betónovanie hrobu pri poslednom pohrebe a musel si požičiavať náradie po Ladislave. Starosta 
odpovedal, že to bola súkromná práca p. Ikriho, za ktorú si berie peniaze a nie práca obce, ktorá takúto 
službu neposkytuje. Aj napriek tejto skutočnosti, ak by sa p. Ikri ozval, že niečo potrebuje, obec by mu 
to požičala. Ďalej p. Čatloš upozornil, že pri kopaní hrobu rómovia pred rokom hádzali zem na plot 
a doteraz je to tam, tak čo robí správca cintorína p. Libák. 
 
2. ďalej sa opýtal, že celý víkend sa na Železníku v noci nesvietilo, prečo to nikto neopravil alebo 
nevolal elektrikárov. Starosta odpovedal, že keď vyhodí svetlo, nahadzuje to on alebo p. Libák, zhodou 
okolností obaja neboli doma. Ak by zavolal firmu, tá by aj tak prišla až v pondelok. 
 
3. ďalej upozornil na stromy, ktoré zasahujú do elektrického vedenia od cintorína na Ladislave smerom 
na Štokovec. Starosta odpovedal, že toto vedenie sa ide celé meniť, tak asi preto to už teraz elektrikári 
neriešili. 
 
h/ p. Ivančík –  
1. sa opýtal na cestu k jeho domu, videl že už na katastri je vyznačená. Starosta odpovedal, že stále je 
to ešte na Katastrálnom úrade, cesta už je zakreslená ale ešte sa riešia parcely, cez ktoré prechádza. 
Akonáhľe to bude v poriadku, je v pláne aj túto cestu opraviť.  
 
2. upozornil, že ľudia stále využívajú priestor za mostom pri „močarine“ ako smetisko, či by to mohla 
obec spratať. Dvíha sa tým aj samotná hladina močariska, keďže sa zmenšil odtok, a na lúky sa už 
pomaly nebude dať prejsť. Starosta odpovedal, že to pozrie. 
 
 
K bodu 11.:  Uznesenia 
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
     
K bodu 12: 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. Ivan Cangár  ............................ 
                           

               p. Jaroslav Kacian ............................ 
 

                       
                  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 13.9.2021 

 
UZNESENIE Č. 1/IX/2021 
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. Ivana Cangára a p. Jaroslava Kaciana. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/IX/2021 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/IX/2021 
K bodu 4.:  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 26.610,70 eur s DPH. 

 Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 9/VI/2021 zo dňa 21.6.2021. 
 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Válentová, 

M.Ziman) 
PROTI:      1 poslanec (Petročko) 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 4/IX/2021 
K bodu 5.:  Odpredaj majetku obce 
1. Predaj majetku obce – pozemky - Železník 
 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísané na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca, vytvorené na 
základe zamerania geometrického plánu č.37543482-24/2021(ZPM 219,  G1-59/2021) ako:  
Pozemok:   

- parcela KN-C, parcelné číslo 1404/6, vo výmere 417 m2 , druh pozemku ostatná plocha, 
- parcela KN-C, parcelné číslo 1405/7, vo výmere 1126 m2 , druh pozemku ostatná plocha. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zaradiť uvedenú nehnuteľnosť za prebytočný majetok obce. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

 
B/ Schvaľuje: Zverejniť zámer obce odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
p. Anne Sirkovskej, bytom Železník 252, 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 1.543,00 eur 
s DPH (417,00 eur s DPH za pozemok - parcela 1404/6 a 1126,00 eur s DPH za pozemok -parcela 
1405/7). 
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sa nachádzajú v priľahlom 
susedstve nehnuteľností vo vlastníctve záujemkyne – p. Sirkovskej. Menovaná sa o tieto pozemky roky 
stará, čistí ich a užíva. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemkov na iné  účely a s prihliadnutím na malú 
výmeru pozemkov je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto 
prebytočným majetkom.  
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
                starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/IX/2021 
K bodu 5.:  Odpredaj majetku obce 
2. 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 

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

Urbanovej, bytom Rákošská Baňa 270, 049 61 Rákoš, v súlade s ustanovením § 9a ods. 
1 písm. c) a § 9a odsek 2 zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za cenu 10.705,00 eur s DPH. V kúpno-predajnej zmluve musia byť uvedené 
nasledovné podmienky: 

  - Uvedené nehnuteľnosti budú slúžiť výhradne na podnikateľské účely v zmysle  
predloženého podnikateľského zámeru, a to:   

- prevádzka predajne potravín 
   - prevádzka pohostinstva, 

- prevádzka rýchleho občerstvenia s prípravou pokrmov,  
   - zriadenie malej turistickej ubytovne 
 - V prípade ďalšieho predaja, bude mať Obec Sirk predkupné právo na predávané 

nehnuteľnosti. 
 
Hlasovanie: ZA:           4 poslanci  (Ing. Beláň, Kacian, Petročko, Válentová) 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 6/IX/2021 
K bodu 6.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.2: 
 

- V časti bežné príjmy rozpočtu – položka 111 003 (výnos z dane príjmov poukázaný územnej 
samospráve, kód zdroja 71) navýšenie položky o sumu 25.878,00 eur (z pôvodných 
443.955,00 eur na 469.833,00 eur). 

 
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby (Výkonné a zákonodarné 

orgány - Obecný úrad), položka 635 006 (rutinná a štandardná údržba - budov, objektov 
alebo ich častí, kód zdroja 41) navýšenie položky o sumu 9.000,00 eur (z pôvodných 
11.000,00 eur na 20.000,00 eur). 

 
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby (Výkonné a zákonodarné 

orgány - Obecný úrad), položka 637 003 (služby – propagácia, reklama a inzercia, kód 
zdroja 41) navýšenie položky o sumu 1.500,00 eur (z pôvodných 200,00 eur na 1.700,00 
eur). 

 
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Ochrana životného prostredia (Nakladanie s odpadmi), 

položka 633 004 (materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, 
kód zdroja 41) navýšenie položky o sumu 4.000,00 eur (z pôvodných 1.500,00 eur na 
5.500,00 eur). 

 
- V časti bežné výdavky rozpočtu – Bývanie a občianska vybavenosť (Verejné osvetlenie), 

položka 635 004 (rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia, kód zdroja 41) navýšenie položky o sumu 4.500,00 eur (z 
pôvodných 1.500,00 eur na 6.000,00 eur). 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 7/IX/2021 
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. 8/IX/2021 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
b/ Nová zmluva na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o skutočnosti, že zmluva na odvoz odpadov s firmou 

Brantner končí 31.12.2021 a je potrebné uzavrieť novú. V nasledovnom období 
sa oslovia firmy na získanie cenových ponúk na zabezpečenie odvozu 
komunálneho a separovaného odpadu v obci. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
UZNESENIE Č. 9/IX/2021 
K bodu 8.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie a námietku 

p. poslanca M.Zimana na výkon činnosti hlavného kontrolóra (nedôsledná 
kontrola vypisovania prevádzkových tlačív k vozidlám). 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 10/IX/2021 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
a/ Občianske združenie Rozkvet Gemera – žiadosť o NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Nenávratný finančný príspevok vo výške 500,00 eur s DPH na rok 2021 pre Občianske 

združenie Rozkvet Gemera na nákup športového oblečenia a obuvi pre detských členov 
Atletického klubu a na zabezpečenie stravy a cestovných nákladov pri účasti na 
športových podujatiach. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

                       starosta obce 
UZNESENIE Č. 11/IX/2021 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
b/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Andrej Horváth 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Žiadosť p. Andreja Horvátha o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“. Menovaný 

bude zaradený do poradovníka (zoznamu čakateľov).   
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Donová, Herich, Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

                       starosta obce 
K bodu 10.:  Diskusia 
Písmená: a,b,c,d,e,f,g,h 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
Overovatelia:     p. Ivan Cangár  ............................ 
                           

               p. Jaroslav Kacian ............................. 
                       
                  Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                    starosta obce  


