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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 14.3.2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Ing. Martin Beláň, 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./  Schvaľovanie VZN č.2/2022 o prijímaní detí do materskej školy 
5./ Schvaľovanie VZN č.3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na dieťa MŠ a ŠKD 
6./ Inventarizácia majetku obce – správa 
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. Mgr. Daniel Ziman sa ospravedlnil. Poslanci p. Herich a p. Válentová sa 
ospravedlnili, že prídu neskôr. 
 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Ing. Martina Beláňa, p. Jaroslava Kaciana 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov (Cangár, Donová, Kacian Petročko, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

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

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/III/2022). 
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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, Donová, Kacian Petročko, 

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

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

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/III/2022). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.2/2022 o prijímaní detí do materskej školy 
Starosta obce predniesol návrh VZN č.2/2022. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote 
neboli doručené žiadne pripomienky od občanov ani od poslancov OZ. 
 
Následne sa opýtal prítomných poslancov, či sa chcú vyjadriť k tomuto VZN – bez reakcie.  
 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.2/2022 o prijímaní detí na predprimárne 
vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk: 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Kacian Petročko, 

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

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

VZN č.2/2022 bolo schválené bez pripomienok (uznesenie č. 3/III/2022). 
 
K bodu 5.:  Schvaľovanie VZN č.3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na dieťa MŠ a ŠKD 
Starosta obce predniesol návrh VZN č.3/2022. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote 
neboli doručené žiadne pripomienky od občanov ani od poslancov OZ. 
 
Následne sa opýtal prítomných poslancov, či sa chcú vyjadriť k tomuto VZN – bez reakcie. 
 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ŠKD so sídlom na území obce Sirk: 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Kacian Petročko, 

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

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

VZN č.3/2022 bolo schválené bez pripomienok (uznesenie č. 4/III/2022). 
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K bodu 6.:  Inventarizácia majetku obce – správa  
Starosta informoval, že inventúra majetku obce bola ukončená. Nakoľko predseda inventarizačnej 
komisie p. Herich nebol prítomný na zasadnutí OZ, odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Sirk Ing. 
Urbanovi aby v krátkosti OZ informoval o vykonanej inventúre. 
P. Ing. Urban – zoznámil OZ a prítomných so zápisom o vykonaní inventúry majetku obce. Uviedol, že 
boli nájdené inventarizačné rozdiely – PREBYTOK a MANKO a teda skutočný stav zistený pri inventúre 
nesúhlasí s účtovným stavom.  
 
Poznámka: Na zasadnutie OZ sa dostavil p. Milan Herich a p. Blažena Válentová. Starosta skonštatoval, 
že sa mení počet prítomných poslancov na 8, čiže OZ je naďalej uznášaniaschopné. 
 
Následne bolo OZ oboznámené s inventarizačným rozdielom – PREBYTKOM a MANKOM a návrhom na 
vyradenie majetku obce ako súčasťou inventarizačného zápisu, ktorý bude podstúpený vyraďovacej a 
likvidačnej komisii. Samotný zápis bude zverejnený na internetovej stránke obce. 
 
Odporúčanie inventarizačnej komisie: 
Inventarizačný rozdiel – PREBYTOK: 
Je potrebné dlhodobý hmotný majetok uvedený ako prebytok vziať do evidencie a registra majetku 
obce. U tohto majetku je potrebné získať listy vlastníctva a určiť nadobúdaciu cenu. 
Inventarizačný rozdiel – MANKO: 
Na zistenie podrobností možnej straty, odcudzenia a zodpovednosti za chýbajúci majetok je potrebné 
určiť a zvolať škodovú komisiu, aby vyčíslila škodu a určila konkrétne osoby zodpovedné za túto škodu - 
MANKO na majetku obci. 
Ďalšie návrhy:  

1. Označiť drobný hmotný majetok a majetok v OTE. 
2.  Určiť zodpovedné osoby za jednotlivé obecné priestory a obecný majetok nachádzajúci sa 

v týchto priestoroch k predchádzaniu strát na majetku obce.  
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 inventarizácia)  

4. Zaviesť evidenciu spotrebného materiálu, a materiálu zakúpeného do zásoby (príjem, výdaj 
materiálu). 

5. Zavedenie technických kariet malých mechanizmov. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban odporučil aby bolo týchto 5 bodov 
prejednaných a schválených ako samostatné uznesenie. Aby sa nestalo, že sa obec týmto návrhom 
nebude zaoberať ako sa to stalo v minulosti s označením majetku obce, čo inventarizačná komisia 
opakovane vo svojich zápisoch navrhovala. Týmto spôsobom bude musieť starosta a obec uznesenie aj 
splniť, a poslanci na zasadnutiach OZ budú informovaní v akom stave je plnenie tohto uznesenia. 
Samotný návrh však musí podať starosta obce alebo poslanec OZ, nakoľko to nie je v kompetencii 
hlavného kontrolóra obce. Starosta obce zároveň oznámil, že ak niekto z poslancov bude mať záujem o 
účasť v škodovej komisii bude mu vyhovené. 
 
OZ zobralo informáciu zo zápisu inventarizačnej komisie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/III/2022). 
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Starosta dal následne hlasovať za schválenie 5 bodov navrhovaných inventarizačnou komisiou.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/III/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. 7/XI/2020 - Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka – nesplnené. 
Prvá bytovka dokončená. Druhá bytovka pred dokončením - (ešte cca. 2-3 dni práce, podľa počasia). 
 
UZNESENIE Č. 18/XII/2021 - postupná rekonštrukcia budovy pošty (fasáda, gang, náter strechy, výmena 
okapov, okien a dverí) vlastnými zamestnancami obce – nesplnené. 
 
UZNESENIE Č. 24/XII/2021  - vyhotovenie 3 ks tematických tabúľ k „Rozprávkovému chodníku Pavla 
Dobšinského“ na základe žiadosti OZ Sirkovanci – nesplnené. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/III/2022). 
 
b/ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy KD a ŠJ  
Starosta informoval, že na základe uznesenia OZ č.6/XI/2021 z 29.11.2021 sa obec zapojila do výzvy 
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z Operačného programu MŽP SR - Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. 
 
Starosta následne informoval, že obec obdržala rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (kód žiadosti NFP310040BLL1) v tejto schválenej sume: 

- schválený NFP je maximálne 201.620,37 eur 
- celkové oprávnené výdavky projektu sú 212.231,97 eur, 
- spoluúčasť obce Sirk vo výške 5% je 10.611,60 eur. 

 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej starosta vysvetlil, že už bolo ukončené verejné obstarávanie a bol 
vysúťažený samotný zhotoviteľ, s ktorým obec podpísala zmluvu. Do samotného výberu zhotoviteľa pri 
tejto výzve obec nemala možnosť vstúpiť. Teraz ide o to či schvália poslanci spoluúčasť obce 5%, teda 
10.611,60 eur, aby sa samotná rekonštrukcia budovy KD a ŠJ mohla začať. 
Rekonštrukcia bude zahŕňať zateplenie obvodového plášťa budovy (stien), zateplenie stropov a novú 
kotolňu na biomasu. 
 
Následne dal starosta hlasovať za schválenie 5% spoluúčasti obce Sirk, čo je 10.611,60 eur hradenou z 
rezervného fondu obce (kapitálový výdavok). Schválený NFP je maximálne 201.620,37 eur a celkové 
oprávnené výdavky projektu „SI-1-Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne v obci 
Sirk“sú 212.231,97 eur. 
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Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian  
Petročko, Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/III/2022). 
 
c/ Schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu s názvom projektu „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Sirk – podpora dostupnosti služieb MRK“  
Starosta informoval o tom, že obec má možnosť zapojiť sa do výzvy za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sirk – podpora dostupnosti služieb MRK“ , kód výzvy 
OPLZ-PO6-SC611-2021-2. Ide o rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Staré Červeňany pod 
Vysokou pecou.  Náklady na projekt: 

- žiadaná suma NFP je 116.989,71 eur 
- celkové oprávnené výdavky projektu sú 123.147,06 eur, 
- povinná spoluúčasť obce Sirk vo výške 5% je 6.157,35 eur. 

 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej sa prítomní poslanci zhodli, že treba takúto možnosť vyskúšať. Ak by 
projekt neprešiel, stále vie obec z vlastných zdrojov aspoň zrekonštruovať povrch tejto MK, tak ako to 
bolo v iných častiach obce. To by podľa starostu obec stálo podľa spracovaného rozpočtu 28.608,78 
eur, to je však ešte suma pred obstaraním, a tá sa môže obstaraním zmeniť.  
 
Starosta dal hlasovať o predložení ŽoNFP na SO vo výške 116.989,71 eur za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sirk – podpora dostupnosti služieb MRK“ , kód výzvy 
OPLZ-PO6-SC611-2021-2, s povinným 5% spolufinancovaním obce Sirk t.j. 6.157,35 eur z celkových 
oprávnených výdavkov 123.147,06 eur.  Spoluúčasť obce bude hradená z rezervného fondu obce. Obec 
tiež zabezpečí financovanie neoprávnených výdavkov v priebehu projektu. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/III/2022). 
 
d/ Triedený zber komunálnych odpadov – zapojenie sa do výzvy 
Starosta informoval, že na minulom zasadnutí OZ sa schválilo zapojenie obce do tejto výzvy a začalo sa 
v tejto veci konať. Ide o žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72.  
V tomto projekte s predpokladanou hodnotou zákazky cca. 139.533,60 eur ide o získanie techniky na 
dotrieďovanie textilu, stavebného odpadu, štiepkovanie odpadu zo záhrad, t.j. traktor, 2 vlečky, 
hydraulická ruka, čelný nakladač, štiepkovač, veľký kontajner na textil uzatvorený so strechou, veľký 
kontajner na stavebný odpad, aby si obec mohla lepšie dotrieďovať odpady a tiež presúvať samotné 
kontajnery. Spoluúčasť obce je 5%. 
Starosta ďalej informoval, že má ponuku od externej firmy, ktorá sa zaoberá podávaním projektov 
a žiadostí o NFP. Cena za jej služby je 500,00 eur bez DPH po podaní žiadosti o NFP – táto suma však 
bude vrátená ak projekt nebude schválený a žiadosť neprejde.  Po rozhodnutí o schválení žiadosti 
o NFP obec doplatí tejto firme sumu 2.900,00 eur bez DPH, táto je fixná a nemá na ňu vplyv obstaraná 
hodnota projektu. 
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Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta obce hlasovať aby sa obec zapojila do výzvy MŽP SR – 
Triedený zber komunálnych odpadov – kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (výstavba zberných 
dvorov, nákup zberných nádob, nákup zberovej techniky,..) s 5% spoluúčaťou obce. Spoluúčasť obce 
bude hradená z rezervného fondu obce. PHZ je 139.533,60 eur, s tým, že komplexnú prípravu žiadosti 
o NFP zabezpečí externá firma za poplatok 500,00 eur bez DPH za podanie projektu a 2.900,00 eur bez 
DPH po schválení žiadosti o NFP. 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/III/2022). 
 
e/ Rekonštrukcia MK v obci 
Starosta obce informoval, že má spracované zamerania a rozpočty na obnovu povrchu miestnych 
komunikácií v obci Sirk. Ide o MK ku doktorovi, ku Kontrovi, pred Kinom Stachanov, z Ladislavy (od 
cintorína) po Kríž, ku Belánovi (na Štokovci), Staré Červeňany, ku Knežníkovcom. Celková rozpočtovaná 
cena za všetky úseky je 124.161,84 eur. Bez Starých Červenian, kde sa obec zapája do výzvy o NFP, by 
to bolo 95.553,06 eur s DPH. 
 
V diskusii sa poslanci rozhodovali či urobiť všetky komunikácie tento rok alebo iba časť z nich. Viacerí 
poukázali na neustále zdražovanie (Ing. Beláň, Petročko, M. Ziman). Hlavný kontrolór obce Ing. Urban 
upozornil na skutočnosť, že v rozpočte na rok 2022 je schválených na rekonštrukcie MK 50.000,00 eur, 
čo znamená, že v prípade schválenia rekonštrukcie za viac peňazí, bude potrebné vykonať navýšenie 
plánovaných kapitálových výdavkov v rozpočte.  
 
Starosta dal následne hlasovať o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk k rekonštrukcii miestnych 
komunikácií  (ku doktorovi, ku Kontrovi, pred Kinom Stachanov, z Ladislavy (od cintorína) po Kríž, ku 
Belánovi (na Štokovci), ku Knežníkovcom). 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Petročko,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Kacian) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/III/2022). 
 
f/  Vodovod – vetva Staré Červeňany – odovzanie do uživania 
Starosta informoval, že je potrebné odovovzdať do užívania Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. novú vetvu vodovodu v Starých Červeňanoch. Ide o hlavnú vetvu cca. 244m a dve 
armatúrne šachty. Vodomerné šachty zostávajú v majetku obce. 
 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej rezonovali názory, že aj tak tam bude problém s vodou, kým nebude 
zrekonštruovaná aj vetva k Novým Červeňanom (p. M. Ziman). Starosta odpovedal, že na tomto 
projekte sa pracuje (územné a stavebné konanie). Dokončená vetva bola riadne skolaudovaná a jej 
odovzdanie do užívania vodárom je potrebné aby sa obyvatelia tejto časti mohli začať pripájať na 
vodovod.  
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Starosta dal hlasovať aby sa Rozšírenie vodovodu v starých Červeňanoch odovzdalo do užívania 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/III/2022). 
 
g/ Obecná knižnica – získanie dotácie 
Starosta informoval, že obec získala z Knižničného fondu 2.500,00 eur na vybavenie obecnej knižnice 
(prvá miestnosť – nábytok, vybavenie,..), obec musí tento projekt spolufinancovať v sume 500,00 eur. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/III/2022). 
 
h/  Strecha garáže pod cintorínom – reklamačné konanie 
Starosta informoval, že na základe informácií p. poslanca M. Zimana na minulom zasadnutí OZ 
o chýbajúcich kontralatách na novozrekonštruovanej streche garáží pod cintorínom sa vykonala 
kontrola tejto rekonštrukcie. Rekonštrukciu zrealizovala firma Štefan Mičko, Sirk 171. 
 
Pre reklamačné konanie si obec nechala vypracovať odborný posudok, s týmto záverom: 
Dodávateľ stavby stavbu zrealizoval, avšak stavba nie je zhotovená v zmysle STN platných na území SR 
a nespĺňa požiadavky na stavby v zmysle §26 vyhl. 532/2002 zb. zákonov: 

1. Strešná fólia má za úlohu zabraňovať stekaniu kondenzátu do interiéru v čase 
kondenzovania vodnej pary na strešnej konštrukcii a zároveň slúži ako poistná 
hydroizolácia. Pri realizácii neboli použité kontralaty, z čoho vyplýva, že kondenzát pri 
stekaní po fólii sa bude zachytávať na latovaní, strešné laty budú vlhnúť a následne môže 
dochádzať k vzniku plesní a zahnívaniu, následne k skráteniu životnosti latovania. 

2. Strešná fólia je ukončená nad pomúrnicou, čo je neprípustné, počas stekania kondenzátu 
bude voda odkvapkávať na pomúrnice, čím dôjde k zníženiu životnosti konštrukcie krovu. 

3. Strešná konštrukcia má byť ukončená na odkvapových plechoch tak, aby kondenzát stekal 
z fólie na odkvapový plech a následne do strešného žľabu. Odkvapové plechy chýbajú. 

4. Na okrajoch konštrukcie chýba ochranný vetrací pás, ktorý zabraňuje prenikaniu vtákov do 
interiéru budovy. 

Počas realizácie stavby neboli dodržané všeobecné platné požiadavky na konštrukciu striech, preto 
navrhujem uvedené nedostatky odstrániť na náklady dodávateľa. 
Starosta následne informoval, že s týmto posudkom bol oboznámený p. Mičko, ktorý sa všetky body 
z reklamácie zaviazal odstrániť na vlastné náklady do 30.6.2022. Starosta zároveň informoval, že po 
tejto skúsenosti si pri všetkých stavbách bude objednávať stavebný dozor aby sa predišlo v budúcnosti 
takýmto situáciám. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/III/2022). 
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i/  Oporný múr – Železník – reklamačné konanie 
Starosta obce informoval o prebiehajúcom reklamačnom konaní týkajúceho sa rekonštrukcie 
opornéhomúru na Železníku pri kine Stacchanov. Bola zvolaná Hospodárska, LVH a stavebná komisia 
obce Sirk s účasťou p. Ing. Ferenca s viac ako 30 ročnou praxou stavbyvedúceho. Výsledkom je záver 
tejto komisie, kde sú poukázané nedostatky zistené komisiou. K týmto zisteniam sa vyjadril aj 
dodávateľ, realizátor stavebného diela ADVIS s.r.o. Revúca. Nakoľko sú názory týchto dvoch strán 
v určitých veciach odlišné, starosta zvolá stretnutie oboch strán aby sa nejasnosti vysvetlili. P. Ing. 
Ferenc odporučil aby sa takéhoto stretnutia zúčastnil aj projektant a všetci členovia stavebnej komisie. 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Urban odporučil, aby si obec v prípade, že sa nenájde v sporných otázkach 
zhoda, zabezpečila nezávislý odborný posudok tretej strany, na základe ktorého bude potom 
pokračovať prípadné reklamačné konanie zo strany obce v tejto veci. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/III/2022). 
 
K bodu 8.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so „Správou o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2021“. 
 
Upozornenia: 
Hlavný kontrolór ďalej upozornil na potrebu dôslednejšieho dodržiavania zákona 311/2001 Z.z.  - 
zákonníka práce (udelovanie D, PV, NV, vysielanie na služobné cesty), potrebu zaviesť evidenciu 
prestávky na pracovisku s opustením pracoviska. Upozornil ďalej na potrebu aktualizovať pracovný 
poriadok obce, a zoznámiť zamestnancov zo základnými povinnosťami zamestnanca. 
 
V ďalšej časti hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami 
o výsledkoch kontrol za predchádzajúce obdobie: 
1/2022 – Kontrola použitia dotácie z rozpočtu obce pre OZ Rozkvet Gemera. 
2/2022 – Kontrola použitia dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub v roku 2021. 
3/2022 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
december 2021. 
4/2022 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za december 2021. 
5/2022 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 4. štvrťrok 2021. 
6/2022 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za január 2022. 
7/2022 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
január 2021. 
8/2022 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za február 2022. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/III/2022).  
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K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
a/ OZ Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o spoluprácu a NFP 
Starosta predniesol informáciu OZ Skryté Poklady Slovenska o získaní grantu Nadácie EKOPOLIS 
v programe ZELENÉ OÁZY v sume 3.935,00 eur. Tiež OZ získalo dotáciu OOCR Gemer vo výške 2.000,00 
eur a 200,00 eur získalo OZ od súkromných zdrojov. Ide o realizáciu projektu výstavby vyhliadky nad 
kinom Stachanov. Po prepočítaní všetkých nákladov treba projekt dofinancovať sumou 1.800,00 eur, 
ktoré OZ Skryté Poklady Slovenska nedokáže zabezpečiť ani z cudzích ani z vlastných zdrojov. 
 
Starosta ďalej predniesol žiadosť OZ Skryté Poklady Slovenska o nasledovnú pomoc: 

- poskytnutie súčinnosti pri realizácii projektu (el. energia, náradie, pomoc pracovníkov 
obce, zabezpečenie dovozu materiálov a pod.), 

- poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 1.800,00 eur, ktorý bude použitý 
výhradne na financovanie daného projektu. 

 
Prebehla kátka diskusia, po ktorej dal starota hlasovať o tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Donová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/III/2022). 
 
b/ OFK Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP 
Obecný futbalový klub Sirk zaslal žiadosť o schválenie nenávratného finančného príspevku vo výške 
7.000,00 eur s DPH na zabezpečenie výdavkov OFK v roku 2022. 
 
Prebehla krátka diskusia, po ktorej dal starosta o tejto žiadosti hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Cangár, Donová, Herich, Kacian, Petročko,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/III/2022). 
 
c/ Dobrovoľné združenie Banícka cecha Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP  
Starosta obce predniesol žiadosť Dobrovoľného združenia Banícka cecha Sirk o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku vo výške 1.000,00 eur s DPH, ktorý bude použitý na čiastočné 
zabezpečenie pohrebu (nákup truhiel, výdavky na samotný pohreb) v prípade úmrtí členov tohto 
združenia. Príspevok sa bude poskytovať v sume 100,00 eur na jedného člena združenia t.j. na jeden 
pohreb. Združenie tvorí momentálne 73 osôb, súčasných a bývalých obyvateľov obce, prevažne 
v dôchodkovom veku. Ročné členské príspevky vo výške 3 eurá za rok za jedného člena nedokážu 
pokryť tieto náklady. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej starosta a hlavný kontrolór obce poukázali na skutočnosť, že výška 
členského príspevku 3 eurá za rok je nízka a to je dôvod prečo si združenie nedokáže nasporiť viac 
svojich prostriedkov. Odporúčanie je aby si zdvihli členské alebo prijali viac členov a tým zvýšili príjem 
z členského. V opačnom prípade budú musieť znížiť vyplácanú finančnú podporu pri úmrtí člena 
združenia. Hlavný kontrolór upozornil na skutočnosť, že na prípadný schválený NFP by sa vlastne 
poskladali všetci obyvatelia obce, ale profitovali by z toho len členovia cechy. Starosta poukázal na 
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fakt, že potom by obec mala prispievať všetkým občanom na pohrebné trovy, aby to nebolo 
diskriminačné. Poslankyne p. Donová a p. Válentová poukázali na skutočnosť, že v iných spolkoch sú 
ročné poplatky násobne vyššie, v podobnom združení v Sirku sa platí 23 eur ročne, čiže tiež odporučili 
aby si združenie zvýšilo poplatky. 
 
Starosta dal hlasovať o poskytnutí NFP vo výške 1.000,00 eur s DPH pre DZ Banícka cecha Sirk na 
pokrytie čiastočných výdavkov pri úmrtí členov tohto združenia.  
Hlasovanie: ZA:           0 poslancov   

PROTI:      5 poslanci (Cangár, Donová, Herich, Kacian, Válentová) 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Ing. Beláň, Peročko, M. Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/III/2022). Žiadosť bola zamietnutá.   
 
K bodu 10.:  Diskusia 
a/ p. Čatloš –  
1. Sa vrátil k pohrebu p. Hamlíkovej na Železníku, kedy zo strany správcu cintorína p. Libáka nebolo 
pripravené nič, drevá na nosenie truhly, laná na spúšťanie do jamy, tiež bol zle odprataný a posypaný 
chodník na cintoríne. Prítomní museli truhlu niesť na palete. Po telefonátoch p. Libákovi, že je búda 
s týmto materiálom zavretá, prišiel bez kľúčov a sekerou začal odbíjať kladku. Truhla bola spustená 
pomocou gurtní, ktoré mali prítomní našťastie vo vozidlách. Až na záver sa p. Libákoví podaril zámok 
s pomocou požičaného krompáča otvoriť, a keď bolo po všetkom p. Libák vybral drevá a laná, čo už 
bolo zbytočné. Podľa p. Čatloša to bola hanba – upozornil opäť, že išlo o správcu cintorína. 
 
2. Ďalej pripomenul – keď zomela p. Pršebicová, podľa neho mal byť p. Libák ako správca cintorína prvý 
s fúrikmi na cintoríne a chlapom zo Šrobárky ich dať, aby mohli pripraviť betón. P. Libák povedal, že sa 
nemá za čo hanbiť a chlapi si mali prísť pýtať fúriky od neho, čo sa nestalo. 
 
3. Ďalší pohreb obyvateľa Šrobárky – chlapi chodili po domoch a požičiavali si predlžovací kábel, aby 
mali elektriku v cintoríne lebo p. správca nemá. Kde to sme, za čo je vlastne platený ako správca 
cintorína. 
 
4. Ďalej p. Libák ako koordinátor koordinátorov, ktorý išiel urobiť zo Železníka „cukríkovo“ , zodpovedá 
za poriadok - tak je všade čisto, že sa aj boja ľudia chodiť. Keď zviezlo časť brehu pri p. Čatlošovi – obec 
to nechala tak na ceste a odpratať to musel p. Štrigner s traktorom. Len či p. Libák koordinátor 
koordinátorov sedel v aute a pozeral sa. 
 
5. Po pohrebe p. Hamlíkovej, vedľa cintorína bol bodrel, s ktorým p. Libák nič neurobil. Musel prísť až 
p. I. Ziman, ktorý to s pracovníkmi MOS upratal. 
 
6. Ďalej sa p. Čatloš opýtal starostu za čo je platený p. Libák, nie čo má v zmluve a aké má funkcie, ale 
za čo je platený ako správca cintorína – bez odpoveďe starostu. 
 
7. Ďalej poukázal na ventily od vodovodu zasypané na cvičisku, vraj aj to je robota p. Libáka.  
 
8. Vraj p. Libák tiež zakázal pluhovať a posýpať cesty, konkrétne z Kríža ku pomníku na Ladislave, a tiež 
od Štokovca k p. D.Šmídovi. Že to museli vymysleť len choré hlavy. P. Libák odpovedeal, že išlo len 
o úsek z Kríža ku pomníku po dohode so starostom obce. Starosta odpovedal, že iba túto cestu sa 
rozhodli neudržiavať, lebo každý chce aby bolo všetko do hodiny odhrnuté a posypané, ale to sa 
jednoducho nedá. Po spomýnanej ceste dokopy nikto nechodí a sú dôležitejšie cesty, ktoré musí obec 
udržiavať ako prvé, aby sa ľudia vedeli dostať z domu. P. poslankyňa Donová sa vyjadrila, že prečo 
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nezaradili tento úsek na pluhovanie ako posledný, keď už je všetko spravené. Je jasné, že sa takéto 
rozhodnutie dotknutým obyvateľom obce nebude páčiť. 
 
9. Vlani zlomilo nad cestou nad kultúrnym domom na Železníku jeden strom - rakytu, a ak by to 
obyvatelia s časti neodstránili, tak by to tam bolo dodnes. len či má obec koordinátora koordinátorov – 
p. Libáka. Zvyšok stromu je tam stále. 
 
10. P. Čatloš ďalej oslovil poslancov, či počuli odpoveď starostu na otázku za čo je platený p. Libák, 
nech si spravia vlastný úsudok. A keď budú najbližšie dvíhať platy a rozhodovať kto sa prijíma do roboty 
nech si to dobre zvážia – koho vezmú a čo mu dajú za plat. Podľa vyčerpávajúcej odpovede od starostu 
usudzuje, že je tu p. Libák zbytočne platený, a tie obecné peniaze treba dať niekde inde. 
 
Starosta sa vyjadril, že čo sa týka spomínaných pohrebov je pravda čo tu odznelo, bola to chyba zo 
strany p. Libáka. Čo sa týka poriadku na cintorínoch počas roka, poriadku v Kultúrnom dome, Dome 
smútku, v Slobodárni treba si porovnať ako to vyzeralo pred tým a v akom stave je to teraz. Čo sa týka 
uloženia majetku, jeho označenia si starosta priznal, že je to vo veľa prípadoch jeho vina. Pripomenul 
však, že keď nastúpil ako starosta napr. bola rozbitá požiarna zbrojnica, kde bolo v jednom garáži niečo 
hodené a to bolo všetko Treba sa pozrieť ako to je teraz, priestory, nástrojáreň. Je však stále čo robiť 
a ten neporiadok zistený počas inventarizácie sa musí odstrániť. 
 
11. P. Čatloš sa opýtal starostu, že nevie kto mu poradil otvárať baňu za kinom na Ladislave, tak ako sa 
teraz otvorila by to nikto nepovolil, nič nie je zabezpečené a obec tam pustí kopať chlapov z VPP. 
Starosta odpovedal, že činnosti, ktoré obec vykonala boli urobené na pokyn pracovníka banského 
úradu a GŽP a za ich prítomnosti. Nikto nebol v bani, vybral sa len prvý meter, len aby sa videlo v akom 
to je stave. Ďalšie činnosti si bude robiť banský úrad sám, obec to predsa ani nemôže robiť.   
 
b/ p. Libák –  
Sa vyjadril k pohrebu p. Hamlíkovej, nakoľko sa presúval z Domu smútku v Sirku, kľúče od budovy 
s náradím má okrem neho ešte ďalší pracovník MOS, myslel si, že on to otvorí. Dozvedel sa až na 
Železníku, že búda je stále zavretá, aby nemusel ísť po kľúče do Sirka, chcel to urýchliť a preto sa 
rozhodol odbiť zámok sekerou. Starosta sa k tomu vyjadril, že to bol prvý pohreb p. Libáka na 
Železníku, lebo p. Cangár bol nemocný, iste to nebol úmysel a p. Libáka to mrzí. Sám p. Libák sa vyjadril 
že sa rodine nebohej ospravedlnil. 
 
c/ p. poslankyňa Donová –  
1. Sa v diskusii vyjadrila, že treba len chváliť, lebo za kritiku sú urážky a preto sa už nevyjadruje 
v takýchto otázkach. K nezvládnutému pohrebu p. Hamlíkovej – keď vieme, že je pohreb tak veci 
potrebné k pohrebu mali byť vyložené aj 2-3 hodiny pred samotným pohrebom, veď ich nikto 
neukradne. O takejto veci a o práci p. Libáka sa teraz bude v dedine rozprávať roky.  
 
2. Sa vyjadrila, že chýba v Dome smútku v Sirku vozík s veľkými kolesami, na pohyb s truhlou pri obrade 
po cintoríne. Starosta odpovedal, že vozík je cca. ¾ roka zakúpený a je v dome smútku, o čom p. 
Donová nevedela. P. poslanec Cangár sa vyjadril, že to nie je dobrý vozík lebo má malé kolesá. Starosta 
sa opýtal pána Cangára, či ho vôbec vyskúšali – ten odpovedal na to, že nie.  Starosta sa na to opýtal, 
ako potom môže vedieť, že je zlý keď ho nebol za ¾ roka schopný ani vyskúšať. 
 
d/ p. G. Cangárová –  
1. Sa vyjadrila k zabezpečeniu pohrebov, že ona už nikomu nebude požičiavať fúrik, lopaty – veď na to 
je tu predsa obec. Starosta na to odpovedal, že on odporúča obyvateľom ako pohrebné služby firmu 
z Revúcej. To že využívajú obyvatelia aj služby miestných kopáčov, ktorí za to berú peniaze je pravda. 
To však nezabezpečuje obec, v prípade potreby však obec týmto partiám kopáčov zapožičiava 
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potrebné náradie. Aby sa to stalo, tak si to však musia od obce vypýtať, ale keď im je asi jednoduchšie 
zháňať veci po domoch, tak to nie je jeho problém.  
 
2. Pripomenula starostovi, že jej osobne sľúbil, že do konca minulého roka dá do poriadku plochu 
cvičiska na Ladislave - v Revúcej skôr dokončia ulice, ako obec urobí toto. Starosta odpovedal, že 
minulý týždeň sa mu vyjadrili z firmy, že hneď  na jar to urobia. 
 
3. Upozornila starostu, aby sa niečo urobilo s kachlami vo volebnej miestnosti na Ladislave, dobré 
kachle sa zobrali do kina a dali sa tam staré, rozbité asi zo smetiska. Je tam drevená podlaha, aby 
nevznikol požiar. 
 
e/ p. Nemetz –  
1. V prvom rade zatliesklal p. Čatlošovi, za veci na ktoré poukázal. A pripomenul p. Čatlošovi, že keď sa 
na p. Libáka starostu pýtal on, že za čo ho platí – jemu starosta odpovedal, že sa mu p. Libák osvedčil.  
 
2. Tiež sa pripojil ku kritike na adresu p. Libáka a samotnej obce za nezvládnutý pohreb p. Hamlíkovej. 
Je to hanba, že bezmála 84 ročnej obyvateľke, ktorá pre obec v minulosti vykonávala obrady (recitácia 
a spev), odvádzala celý život dane, obec nevie zabezpečiť slušný pohreb. 
 
3. Poukázal, že na základe slov hlavného kontrolóra je aj pri skoro 5 rokoch (v túto jeseň) funkcie 
starostu stále vo veciach VPP a skladoch bordel, nie je to prehľadné a neviete to za 5 rokov vyriešiť. Asi 
treba zobrať ďalšieho dobrého kolegu, kamaráta a vytvoriť ďalšie pracovné miesto skladníka, asi má 
obec peňazí na rozdávanie, ale predsa obyvatelia sú daňoví poplatníci.  
 
4. Čo sa týka p. Libáka – celá dedina, aj Železník aj Červeňany na jeho prácu nadáva, ešte ani raz 
nepočul na prácu tohto človeka chválu, a iste neberie malý plat čoho si je p. Nemetz vedomí. Opýtal sa, 
či by už nebolo načase vyvodiť nejakú zodpovednosť, či tohto človeka nejako neriešiť, prepustiť alebo 
vymeniť ak je táto funkcia potrebná. Lebo je to na zaplakanie. 
 
5. K projektu KD, ŠJ a kotolne sa vyjadril, že je zaujímavé, že sa schválilo 10.000,00 eur z obecných 
peňazí a nikto z poslancov sa neopýtal kto to bude robiť.  Len dúfa že nie p. Poprocký. 
 
6. K p. Poprockému a k múru na Železníku, sa p. Nemetz vyjadril, že nie ja stavebný inžinier ale 
odhadom, okom, je to predražené. Keď ohovára nech naňho podajú trestné oznámnenie, na súde sa to 
možno lepšie dorieši, ako keď sa tu budú dohadovať. Ten múr je určite predražený a nie je to podľa 
neho čistá robota. Ďalej sa p. Nemetz vyjadril, že ak sa dobre pamätá, tak 2,3,4 roky  dozadu sa mala 
niekde opravovať nejaká strecha a tiež tam bol zapojený p. Poprocký a starosta sa vtedy vyjadril, že p. 
Poprockého vylučuje a teraz sa dozvedáme, že p. Poprocký robí veci pre obec.  
 
Starosta odpovedal, že nevie o čom p. Nemetz hovorí. Pridali sa poslanci p. M. Ziman, p. Petročko, že p. 
Nemetz asi myslí opravu ŠJ kde bol p. Poprocký projektant, ale robili to viaceré firmy (Kuchta, 
Poprocký, Moravčík). P. Nemetz chcel týmto poukázať, že obec dáva prácu firmám, ktoré tu v minulosti 
robili problémy, a vlastne dodnes sú problémy. 
 
Starosta sa vyjadril – oporný múr sa rieši, a uvidí sa či to bolo predražené. Ďalej sa vyjadril, že on ako 
starosta je s prácou p. Poprockého či už ako projektanta, alebo ako stavebný dozor spokojný. Tiež 
viacej vecí pre obec spravil zadarmo, keďže ako poslanec Revúcej rieši so starostom veci týkajúce sa 
rozvoja turizmu. P. poslanec M. Ziman sa vyjadril, že to sa nedá len tak vyberať firmu, keď je najnižšia 
cene buď berieš alebo neberieš. Starosta sa vyjadril, že po posledných skúsenostiach si bude 
objednávať stavebný dozor. 
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f/ p. Ing. Ferenc –  
1. Nadviazal na diskusiu a vyjadril názor, že ak projektant urobí niektoré projekty zadarmo, ako sa 
potom reklamuje vada projektu, keď neexistuje zmluva – právne to podľa neho nie je čisté. 
 
2. Opýtal sa k realizovanej streche na kine Stachanov, zmluva bola urobená v roku 2020 na sumu 
44.000,00 eur. V tejto zmluve je okrem iného uvedené – zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na 
stavenisku, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty. V minulom roku bola zaplatená suma 1.680,00 
eur za likvidáciu krytiny z budovy kina. Preto sa pýta ako je to možné, keď podľa zmluvy to mal 
zhotoviteľ likvidovať, čiže je tam nejaký rozpor. 
Odpovedal hlavný kontrór obce Ing. Urban – v bode, výsledkom ktorého bolo platné uznesenie 
k rekonštrukcii strechy kina Stachanov, je uvedené, že je to cena bez likvidácie nebezpečného odpadu, 
v tomto prípade azbestovej krytiny. Je to uvedené v zápisnici z tohto zasadnutia OZ a existuje aj 
záznam z tohto zasadnutia. P. Ing. Ferenc akceptoval odpoveď a vysvetlenie. 
 
3. P. Ing Ferenc sa ďalej vyjadril, že našiel zmluvu z. 15.2.2022 v hodnote 66.000,00 eur na  Turisticko 
informačné centrum v kine Stachanov, samozrejme že to kvituje, treba robiť. Lenže padajú nám 
budovy, Kultúrny dom na Železníku, budova vedľa kina, padal oporný múr, ktorý sa teraz robil za 
25.000,00 eur, padá budova obchodu. Ide sa robiť Turisticko informačné centrum a dookola bude 
všetko zvalené. Dáva preto na zváženie a do pozornosti aj tieto veci.  
 
4. Ďalej sa opýtal, či sú v rozpočte na tento rok vyčlenené financie na údržbu oporných múrov, ktoré sú 
súčasťou ciest na Ladislave a samotné múry tieto cesty držia. K opornému múru – podľa neho je 
nedokončený, voda, ktorá tam pri búrke bude stekať, zostane pri múre, ktorý bude týmto 
poškodzovať. Podľa neho tam mala byť spravená spevnená plocha a voda z tohto miesta odvedená. 
Starosta sa vyjadril, že dnes sa schválilo vyasfltovanie tejto plochy aj s odvodnením. P. Čatloš sa 
vyjadril, že povrch toho múru sa rozsýpa, starosta odpovedal, že je na to záruka. 
 
K nenaplánovaným financiám v rozpočte sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce Ing. Urban, ktorý  
skonštatoval, že pri tvorbe samotného rozpočtu za 5 rokov nezažil ani jednu pripomienku 
k schvalovaným rozpočtom. Skutočnosť, že nie sú narozpočtované financie na určitú vec, neznamená, 
že sa nemôže v danom roku na tom robiť. Sú možnosti ako presunúť financie rozpočtovým opatrením, 
prípradne je  tu možnosť navýšenia kapitálových výdavkov už schváleného rozpočtu.  
 
5. P. Ing. Ferenc sa opýtal, kde skončilo železné „I“ zo zábradlia pri kine. P. Libák odpovedal, že podľa 
informácií čo má on, tak do pivnice kultúrneho domu na Železníku. 
 
g/ p. poslanec Petročko –  
Sa opýtal, za unimobunku na Šrobárke, v akom stave je jej odstránenie, veď už sa to rieši viac ako rok. 
Lebo iní si podobnú bunku museli odstrániť a táto je tam stále. Starosta sa vyjadril, že čaká na 
vyjadrenie stavebného úradu, ktorý obhliadku ale ešte nevykonal. Až keď bude mať správu od 
stavebného úradu, tá ide na súd, ktorý rozhodne či sa stavba odstráni. Výzvy na odstránenie týchto 
unimobuniek išli dvom rodinám, jedna poslúchla a druhá je v riešení. Poslanec p. Kacian pripomenul, 
že za ten čas, ktorý tam unimobunka stojí budú musieť obci zaplatiť, tak ako sa to schválilo vo VZN. 
 
h/ p. poslankyňa Válentová –  
1. Sa opýtala či by nebolo dobré dokončiť dlažbu na Šrobárke, popred bytovky. P. poslanec Petročko sa 
pridal, že minimálne chodník by sa tam mohol spraviť, aby nemuseli chodiť po blate. 
 
2. Sa opýtala prečo sa nezatvára veľká brána na ihrisku OFK Sirk, deti sa na nej vozia až kým ju úplne 
neotrhnú. P. Libák sa vyjadril, že už 2x bola opravovaná. P. Válentová navrhla, nech sa zamkne reťazou 
s kladkou. 



 14 

 
3. Upozornila na poprepadávané chodníky v obci, a pri siedmom činžáku aspoň 3-4 roky nedokončený 
chodník. Podľa nej má obec dosť ľudí, ktorí by to mohli spraviť. Pridal sa p. M. Ziman, že on o tom 
hovoril pred rokom a nič sa nespravilo. Starosta ho opravil, že to bolo niekedy koncom jesene. 
 
4. Upozornila na chýbajúce sklo na autobusovej zastávke v Starých Červeňanoch. 
 
i/ p. T. Alberti –  
Upozornil na riziko poškodenia ventilov na hlavnom vodovode za jeho domom v Nových Červeňanoch, 
podľa neho sa ľahko poškodia ak tam pôjde ťažšie auto, PV3S s drevom. A tiež by sa mohol vysypať 
tento priestor nejakou skalou, aby tam nebolo také blato.  
 
j/ p. poslanec M. Ziman –  
Sa vrátil k ukončenej inventarizácii a opýtal sa starostu, prečo sú z nových modrých čalúnených 
stoličiek, ktoré boli zakúpené aby sa používali na kultúrno-spoločenských akciách, niektoré dané do 
denného užívania – 3ks u terénnych sociálnych pracovníčok, 1ks u vedúcej ŠJ, 20 ks v jedálni pre 
učiteľov, či o tom vedel. Kde sú tie staré čalúnené stoličky, ktoré používali učitelia pred tým. P. Libák 
odpovedal, že už boli staré a rozbité. P. Ziman sa vyjadril, že ak sa v minulosti nevyraďovali, tak stále 
niekde musia byť aj keď sú rozbité, ale on ich v KD a ŠJ nevidel. Starosta odpovedal, že o 3ks u TSP 
nevedel. 
 
P. poslankyňa Donová sa opýtala prečo sa všeky veci jednoducho nezapisujú, čo príde od starostu a čo 
sa spotrebuje, veď to predsa nie je také zložité. Starosta odpovedal, že niečo sa zapisuje, ale nie 
všetko. Rozprávala sa o tom aj s hlavným kontrolórom a čuduje sa, že je v tom stále neporiadok. P. 
poslanec M. Ziman odporúča všetkým poslancom aby sa išli pozrieť kde všade a ako má obec uložený 
materiál. 
 
Hlavný kontrolór Ing. Urban sa vyjadril k slovám p. Donovej, že si treba uvedomiť, že príkazy pri 
samotnej činnosti obce vydáva starosta, nie poslanci a nie on ako hlavný kontrolór. Pripomenul, že na 
základe zistených skutočností počas inventarizácie sa jej výsledok nevzal len na vedomie, ale sa dnes 
schválilo uznesenie s konkrétnymi vecami pre starostu a obecný úrad, aby sa tento stav zlepšil. 
A poslanci takto počas roka budú dostávať informácie ako toto uznesenie starosta plní. 
 
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. Ing. Martin Beláň ............................ 
                           

               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 14.3.2022 

 
UZNESENIE Č. 1/III/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. Ing. Martina Beláňa a p. Jaroslava Kaciana. 
 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov (Cangár, Donová, Kacian Petročko, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

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

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/III/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, Kacian Petročko, 

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

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/III/2022 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.2/2022 o prijímaní detí do materskej školy 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.2/2022 – VZN o prijímaní detí na 
predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk. 
 
Schvaľuje:  VZN č.2/2022 – VZN o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Kacian Petročko, 

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

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

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
 
UZNESENIE Č. 4/III/2022 
K bodu 5.:  Schvaľovanie VZN č.3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na dieťa MŠ a ŠKD 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.3/2022 – VZN o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ŠKD so sídlom na území obce 
Sirk. 
 
Schvaľuje:  VZN č.3/2022 – VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na dieťa MŠ a ŠKD so sídlom na území obce Sirk. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Kacian Petročko, 

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

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

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/III/2022 
K bodu 6.:  Inventarizácia majetku obce – správa  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Berie na vedomie:  Zápis o vykonaní inventarizácie majetku obce a návrh na vyradenie majetku  
   obce. 
 
B/ Schvaľuje:  Návrh inventarizačnej komisie: 

1. Označiť drobný hmotný majetok a majetok v OTE. 
2. Určiť zodpovedné osoby za jednotlivé obecné priestory a obecný majetok 
nachádzajúci sa v týchto priestoroch k predchádzaniu strát na majetku obce. 
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) 
4. Zaviesť evidenciu spotrebného materiálu, a materiálu zakúpeného do zásoby 
(príjem, výdaj materiálu). 
5. Zavedenie technických kariet malých mechanizmov 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
UZNESENIE Č. 6/III/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 
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UZNESENIE Č. 7/III/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
b/ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy KD a ŠJ  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Výšku spolufinancovania projektu „SI-1-Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 

školskej jedálne v obci Sirk“ zo strany obce 5%, čo je 10.611,60 eur. Celkové oprávnené 
výdavky projektu sú 212.231,97 eur. Spoluúčasť obce bude hradená z rezervného 
fondu obce. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 8/III/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
c/ Schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu s názvom projektu „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Sirk – podpora dostupnosti služieb MRK“  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  

- predloženie ŽoNFP na SO vo výške 116.989,71 eur za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sirk – podpora dostupnosti služieb MRK“ 
realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2, pričom ciele projektu sú v súlade 
s platným programom rozvoja obce 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. 5% - 6.157,35 eur z celkových 
oprávnených výdavkov 123.147,06 eur. Spoluúčasť obce bude hradená z rezervného fondu 
obce. 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 9/III/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
d/ Triedený zber komunálnych odpadov – zapojenie sa do výzvy 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Zapojenie sa obce do výzvy MŽP SR – Triedený zber komunálnych odpadov – kód výzvy 

OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (výstavba zberných dvorov, nákup zberných nádob, nákup 
zberovej techniky,..) s 5% spoluúčaťou obce. Spoluúčasť obce bude hradená z 
rezervného fondu obce. PHZ je 139.533,60 eur, s tým, že komplexnú prípravu žiadosti 
o NFP zabezpečí externá firma za dohodnutý poplatok: 

- 500 eur bez DPH, suma fakturovaná po podaní žiadosti o NFP – táto suma 
však bude obci vrátená ak projekt nebude schválený a žiadosť neprejde 
- 2.900,00 eur bez DPH, fixná suma fakturovaná po rozhodnutí o schválení 
žiadosti o NFP. 

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

       starosta obce 
 
 
UZNESENIE Č. 10/III/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
e/ Rekonštrukcia MK v obci 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk k rekonštrukcii miestnych komunikácií (ku 

doktorovi, ku Kontrovi, pred Kinom Stachanov, z Ladislavi (od cintorína) po Kríž, ku 
Belánovi (na Štokovci), ku Knežníkovcom). 

 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Petročko,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Kacian) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 11/III/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
f/ Vodovod – vetva Staré Červeňany – odovzanie do uživania 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zverenie, odovzdanie do užívania majetku obce „Vodovod Staré Červeňany“ do správy 

pre VVS, a.s.. 
   
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  

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

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

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 12/III/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
g/ Obecná knižnica – získanie dotácie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o získanej dotácii z Knižničného fondu 2.500,00 eur 

na vybavenie obecnej knižnice (prvá miestnosť – nábytok, vybavenie,..), 
spolufinancovanie obce je v sume 500,00 eur. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 13/III/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
h/  Strecha garáže pod cintorínom – reklamačné konanie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o odbornom posudku prevedenia stavebných prác a 

výsledku reklamačného konania pri stavbe „Rekonštrukcia strechy garáží pod 
cintorínom“. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 14/III/2022 
K bodu 7.:  Informácie starostu obce 
i/  Oporný múr – Železník – reklamačné konanie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o prebiehajúcom reklamačnom konaní týkajúceho sa 

rekonštrukcie oporného múru na Železníku. 
 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 15/III/2022 
K bodu 8.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za rok 2021 a 

správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie. 
 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 16/III/2022 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
a/ OZ Skryté Poklady Slovenska – žiadosť o NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Občianskemu združeniu Skryté Poklady Slovenska nenávratný finančný príspevok vo 

výške 1.800,00 eur s DPH na pokrytie čiastočných nákladov na výstavbu vyhliadky nad 
kinom Stachanov. 

 
B/ Schvaľuje:  Poskytnutie súčinnosti pri realizácii projektu výstavby vyhliadky nad kinom Stachanov 

(el. energia, náradie, pomoc pracovníkov obce, zabezpečenie dovozu materiálov 
a pod.) 

 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Donová) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 17/III/2022 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
b/ OFK Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Finančný príspevok na zabezpečenie výdavkov na rok 2022 pre Obecný futbalový klub 

Sirk vo výške 7000,00 eur s DPH.  
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Cangár, Donová, Herich, Kacian, Petročko,  
      Válentová, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 18/III/2022 
K bodu 9.:  Žiadosti občanov 
c/ Dobrovoľné združenie Banícka cecha Sirk – žiadosť o poskytnutie NFP  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Zamieta: Žiadosť DZ Banícka cecha Sirk o poskytnutie NFP vo výške 1000,00 eur na pokrytie 

čiastočných výdavkov pri úmrtí členov tohto združenia.   
 
Hlasovanie: ZA:           0 poslancov   

PROTI:      5 poslanci (Cangár, Donová, Herich, Kacian, Válentová) 
ZDRŽAL SA:  3 poslanci (Ing. Beláň, Peročko, M. Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Mgr. D.Ziman) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

K bodu 10.:  Diskusia 
Písmená: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
Overovatelia:     p. Ing. Martin Beláň ............................ 
                           

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


