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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 14.6.2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Milan Herich, p. Mgr. Daniel Ziman   
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./ Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 
5./ Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2021, stanovisko HK k záverečnému účtu 
6./ Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 
7./ Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1 
8./  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti Železník a Nové Červeňany 
9./        Informácie starostu obce 
10./ Informácie hlavného kontrolóra obce 
11./ Žiadosti občanov 
12./  Diskusia 
13./  Uznesenia 
14./ 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 7 poslanci, 
čiže OZ je uznášaniaschopné.  
 
Neprítomní:  2 poslanci OZ 
Chýbajúci poslanci: p. Válentová sa ospravedlnila. Poslanec p. Juraj Petročko sa ospravedlnil, že príde 
neskôr. 
 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Milana Hericha, p. Mgr. Daniela Zimana 
  
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/VI/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:           7 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/VI/2022). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.:  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 starosta obce nepredniesol z dôvodu, že 
audit k dnešnému dňu ešte nebol vykonaný. Starosta informoval, že sa má vykonať 5.-6.7.2022 
a správa z neho bude prednesená na ďalšom zasadnutí OZ. 
 
OZ zobralo informáciu starostu obce na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/VI/2022). 
 
Poznámka: Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec p. Juraj Petročko. Starosta skonštatoval, že sa mení 
počet prítomných poslancov na 8, čiže OZ je naďalej uznášaniaschopné. 
 
K bodu 5.:  Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2021, stanovisko HK k záverečnému účtu 
Záverečný účet obce Sirk za rok 2021 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban. 
 
Oproti zverejnenému záverečnému účtu nastala jedna zmena – pripomienka OcÚ: 
 Po konzultácii a odporúčaní audítora sa zvyšuje v bode 5. časť „Rezervný fond“ konečný 
zostatok rezervného fondu k 31.12.2021 zo sumy 189.274,53 eur na 195.762,14 eur, z dôvodu škrnutia 
položky „oprava, zníženie o fond prevádzky údržby a opráv“ v sume 6.487,61 eur. 
 
Následne p. Ing. Urban predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk 
s odporúčaním pre OZ – schváliť záverečný účet bez výhrad. 
 
OZ zobralo Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk na vedomie. 
(Uznesenie č. 4/VI/2022). 
 
Prebehla krátka diskusia. 
 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2021 bez výhrad. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Záverečný účet obce Sirk za rok 2021 bol schválený bez výhrad (uznesenie č. 4/VI/2022). 
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Starosta obce na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2021 navrhol tvorbu rezervného 
fondu za rok 2021 vo výške 71.088,86 EUR.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2022). 
 
Starosta dal hlasovať za schválenie stavu rezervného fondu k 1.1.2022 vo výške 195.762,14 EUR. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/VI/2022). 
 
K bodu 6.:  Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 
Starosta obce informoval, že je potrebné schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
2. polrok 2022, ktorého návrh poslanci dostali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Opýtal sa 
poslancov, či majú niečo na doplnenie do tohto plánu – bez návrhu.   
 
Nakoľko obec neobdržala žiadne ďalšie pripomienky k návrhu dal starosta hlasovať za schválenie Plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/VI/2022). 
 
K bodu 7.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1 
Úpravu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban a tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 
Úprava rozpočtu bola prevedená v príjmovej časti, ako i výdavkovej časti, z dôvodu prijatia transferov 
zo ŠR. Ďalej úprava zahŕňa zmenu v kapitálových výdavkoch z dôvodu zakúpenia detského ihriska. Táto 
úprava rozpočtu zahrňuje tiež Rozpočtové opatrenie č.1 Základnej školy v Sirku. Úprava rozpočtu bola 
prevedená tak, aby bol rozpočet vyrovnaný.  
Prebehla krátka diskusia, v ktorej na jednotlivé otázky poslancov k úprave rozpočtu odpovedal starosta 
obce a hlavný kontrolór obce. 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2022 – rozpočtové 
opatrenie č.1. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VI/2022). Rozpočtové opatrenie č.1 bolo schválené. 
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K bodu 8.:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti Železník a Staré Červeňany 
Starosta informoval, že prebehlo verejné obstarávanie na projekt s názvom „Obnova povrchu MK 
v obci Sirk 2022“ (v časti Sirk, Železník a Staré Červeňany) formou výzvy na predkladanie ponúk v 
zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Toto už bolo ukončené a vyhodnotené. Následne informoval o zápisnici 
z vyhodnotenia ponúk uchádzačov: 
   1. STRABAG s.r.o., Bratislava – celková cena 129.815,42 eur s DPH, 
   2. COLAS Slovakia, a.s., Trnava – celková cena 118.918,88 eur s DPH. 
 
Na základe vyhodnotenia tejto výzvy sa úspešným uchádzačom stala firma COLAS Slovakia, a.s., 
Orešianska 7, 917 01 Trnava s cenovou ponukou - 118.918,88 eur s DPH. 
 
Pebehla diskusia, v ktorej starosta informoval, že všetky cesty okrem MK v Starých Červeňanoch sa 
v prípade schválenia budú financovať z rezervného fondu obce. Na MK v Starých Červeňanoch sa čaká 
na vyhodnotenie projektu kde je spoluúčasť obce 5%. V diskusii sa poslanci zhodli, že treba začať 
opravovať cesty bez úseku v Starých Červeňanoch, a ten dokončiť firmou COLAS len v prípade, ak by 
tento projekt neprešiel. 
Pozn.: Ide o MK –  Vetva 1 – k Zdravotnému stredisku 
   Vetva 2 – k domom p. Kontru, Ivančíka a Ďuroveho 
   Vetva 3 – k domu p. Knežníkovej 
   Vetva 4 – Štokovec k domom p. Masciláka, Mikušáka a Belána 
   Vetva 5 – Ladislava – od cintorína na Kríž 
   Vetva 6 – Ladislava – plocha pri kine Stachanov 
   Vetva 7 – Staré Červeňany – pri Vysokej peci 
 
Po diskusii dal starosta hlasovať za použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – na 
rekonštrukciu určených miestnych komunikácií (vetva 1 až vetva 7) v obci Sirk firmou COLAS Slovakia, 
a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava v cene 118.918,88 eur s DPH (v prípade, že nebude schválený projekt 
na rekonštrukciu MK Staré Červeňany – pri Vysokej peci – vetva 7): 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VI/2022).   
 
Následne dal starosta hlasovať za použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – na 
rekonštrukciu určených miestnych komunikácií (vetva 1 až vetva 6), okrem MK Staré Červeňany (Vetva 
7) v obci Sirk firmou COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava v cene 91.505,77 eur s DPH (v 
prípade, že bude schválený projekt na rekonštrukciu MK Staré Červeňany – pri Vysokej peci – vetva 7): 
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VI/2022). 
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K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
Starosta obce informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú 
splnené okrem: 
UZNESENIE Č. 18/XII/2021 - postupná rekonštrukcia budovy pošty (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. 
 
UZNESENIE Č. 5/III/2022/B  - Návrh inventarizačnej komisie: 
1. Označiť drobný hmotný majetok a majetok v OTE – nesplnené. 
2. Určiť zodpovedné osoby za jednotlivé obecné priestory a obecný majetok nachádzajúci sa v týchto 
priestoroch k predchádzaniu strát na majetku obce – nesplnené. 
3. Vykonať evidenciu didaktických, vzdelávacích pomôcok v MŠ z dôvodu nákupu množstva nových 
pomôcok v roku 2021. Staršie pomôcky prehodnotiť, nepotrebné vyradiť, nakoľko zaberajú miesto 
novým (potrebná opakovaná inventúra) – nesplnené. 
4. Zaviesť evidenciu spotrebného materiálu, a materiálu zakúpeného do zásoby (príjem, výdaj 
materiálu) – nesplnené. 
5. Zavedenie technických kariet malých mechanizmov – nesplnené. 
 
UZNESENIE Č. 11/III/2022 - Zverenie, odovzdanie do užívania majetku obce „Vodovod Staré Červeňany“ 
do správy pre VVS, a.s. – nesplnené. Zmluva zo strany obce zo strany obce bola 26.4.2022 podpísaná, 
stojí to u VVS, a.s., z dôvodu zmeny riaditeľa spoločnosti. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/VI/2022). 
 
b/ Strecha garáže pod cintorínom – reklamačné konanie 
Starosta informoval, že p. Mičko strechu v rámci reklamácie opravil a nedostatky odstránil. Všetko je 
zdokumentované.  
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/VI/2022). 
 
c/  Oporný múr – Železník – reklamačné konanie 
Starosta informoval, že nechal vypracovať odborné stanovisko p. Ing. J. Heckom, Tisovec (stavebný 
dozor), ktoré následne predniesol. Záver tohto vyjadrenia je: „práce, ktoré boli realizované firmou 
ADVIS s.r.o. boli vypracované podľa predloženého statického posudku a práce resp. položky, ktoré boli 
podľa komisie z obce Sirk rozporované, sú v súlade so zdôvodnením vo vyjadrení spoločnosti ADVIS 
s.r.o..  Toto vyjadrenie starosta poskytol aj Hospodárskej komisii, LVH a stavebného poriadku. 
 
Prebehla diskusia v ktorej:  p. poslanec M. Ziman, predseda Hospodárskej komisii, LVH a stavebného 
poriadku, predniesol záver s predchádzajúceho zasadnutia OZ, na základe ktorého mal starosta obce 
zvolať stretnutie oboch strán aby sa nejasnosti vysvetlili. P. Ing Ferenc odporučil, aby sa tohoto 
stretnutia zúčastnil aj projektant a všetci členovia stavebnej komisie. P. poslanec M. Ziman 
skonštatoval, že toto stretnutie sa neuskutočnilo, a teraz sa to tu rieši a nikto sa do ničoho nevyzná. 
Starosta odpovedal, že p. Ing. Poprocký nebol ochotný zúčastniť sa takéhoto stretnutia. P. poslanec M. 
Ziman poukázal na fakt, že 25.000,00 eur za stavbu zobrať vedel, ale prísť vysvetliť nezrovnalosti už nie 
je ochotný. 
Následne p. poslanec M. Ziman predniesol stanovisko p. Ing. Milana Ferenca, ako prizvaného 
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odborného člena tejto komisie, k odbornému vyjadreniu p. Ing. Hecka. V tomto stanovisku p. Ing. 
Ferenc opätovne poukazuje na zjavné rozpory medzi skutočnou realizáciou, projektom (statikou) 
a samotnou fakturáciou za vykonané práce a množstvo použitého materiálu, ktoré podložil novými 
zisteniami. Stanoviská p. Ing. Hecka a p. Ing. Ferenca tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
Následne sa vyjadrili viacerí poslanci, že to treba doriešiť, a nech zhotoviteľ - firma ADVIS a p. Ing. 
Hecko prídu rozpory vysvetliť pred Hospodársku komisiu, LVH a stavebného poriadku. 
Starosta povedal, že sa pokúsi toto stretnutie dohodnúť.   
 
Hlavný kontrolór Ing. Urban sa vyjadril, že povinnosť predstúpiť pred obecnú komisiu je prakticky 
nulová. Tieto rozpory treba jednoznačne vyriešiť, a nakoľko sám nie je v tejto problematike odborník, 
rovnako ako starosta a poslanci OZ, musí mať obec odborné stanovisko od inej osoby so spôsobilosťou. 
Ak sa potvrdia podozrenia p. Ing. Ferenca, obec môže veci začať riešiť aj podaním trestného oznámenia 
ak by skutočne došlo v tejto veci k podvodu. Samozrejme nikomu z prítomných, ktorí majú pocit, že to 
treba riešiť tokouto cestou toto právo obec neupiera. Poslanci Kacian a Petročko upozornili, že treba 
myslieť aj na to, aby obec si bola 100% istá a neplatila výdavky za prípadne prehraný spor.  
Hlavný kontrolór opäť zdôraznil skutočnosť, že preto je potrebné mať vypracované takéto odborné 
stanovisko k tejto veci, aby sa nezrovnalosti poukazované p. Ing. Ferencom potvrdili alebo vyvrátili.  
Momentálne má obec oficiálne stanovisko od p. Ing Hecka, ktoré dáva zapravdu firme ADVIS s.r.o. 
 
Na záver diskusie sa starosta obce vyjadril, že objedná nové stanovisko p. Ing. Hecka, aby sa v ňom 
vyjadril už aj k novým zisteniam p. Ing. Ferenca a v prípade potreby osloví ešte inú firmu, ktorej 
predloží kompletnú dokumnentáciu na získanie ďalšieho stanoviska. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/VI/2022). 
 
d/ Schválenie žiadostí a získanie dotácií 
Starosta informoval, že obec získala: 

- z Fondu na podporu umenia na projekt Moderná knižnica v Sirku dotáciu 2.000,00 eur, kde 
spolufinancovanie obce je 500,00 eur, 

- z Knižničného fondu na projekt Aktivácia knižného fondu dotáciu 1.300,00 eur, obec musí 
tento projekt spolufinancovať v sume 150,00 eur, 

- z Ministerstva kultúry SR na projekt Rekonštrukcia strechy – Požiarna zbrojnica Železník sumu 
7.000,00 eur, kde spolufinancovanie obce je 5%. 

 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/VI/2022). 
 
e/ Použitie rezervného fondu obce  
Starosta obce ďalej informoval o použití rezervného fondu v roku 2022 na úhradu týchto výdavkov: 
1. Kúpa kompostéra do Školskej jedálne v cene 2.220,00 eur s DPH, 
2. Kúpu detského ihriska do obce v cene 1.248,90 eur s DPH. 
 
Prebehla krátka diskusia. 
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Starosta dal následne hlasovať o použití rezervného fondu v roku 2022 na úhradu týchto výdavkov. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/VI/2022). 
 
f) Kultúrno-spoločenské akcie v lete 
Starosta otvoril diskusiu na tému, či obec zorganizuje v lete nejakú kultúrno-spoločenskú akciu pre 
obyvateľov a návštevníkov obce alebo výlet pre obyvateľov.  
V diskusii sa poslanci zhodli, na akcii „Sirkovský kotlík 2022“, v termíne – sobota 6.8.2022 s rozpočtom 
1000,00 eur s DPH a na akcii „Deň detí“ v termíne – nedeľa 31.7.2022 s rozpočtom 1000,00 eur s DPH. 
 
Po diskusii starosta navrhol zorganizovať akciu „Sirkovský kotlík 2022“ v sobotu 6.8.2022 s rozpočtom 
1.000,00 eur s DPH.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VI/2022). 
 
Po diskusii starosta navrhol zorganizovať akciu „Deň detí“ v nedeľu 31.7.2022 s rozpočtom 1.000,00 
eur s DPH.  
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/VI/2022). 
 
K bodu 10.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
9/2022 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
február 2022. 
10/2022 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
marec 2022. 
11/2022 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za marec 2022 
12/2022 - Kontrola dodávateľských (došlých) faktúr za 1. štvrťrok 2022. 
13/2022 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
apríl 2022. 
14/2022 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za apríl 2022. 
15/2022 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
máj 2022. 
16/2022 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za máj 2022. K tejto správe 
prebehla diskusia poslancov OZ. 



 8 

Upozornenia: 
Hlavný kontrolór ďalej opätovne upozornil na potrebu dôslednejšieho dodržiavania zákona 311/2001 
Z.z.  - zákonníka práce (vysielanie na služobné cesty), potrebu zaviesť evidenciu prestávky na 
pracovisku s opustením pracoviska. Upozornil ďalej na potrebu aktualizovať pracovný poriadok obce, 
a zoznámiť zamestnancov so základnými povinnosťami zamestnanca. 
Ďalej upozornil na nedodržiavanie VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk 
pre rok 2022. Ide o nevyberanie poplatkov za uloženie stavebného odpadu podľa §25 ods. 10 tohto 
VZN. Následne hlavný kontrolór upozornil na skutočnosť, že stále nebola zo strany starostu obce 
určená škodová komisia, na riešenie MANKA zisteného pri inventúre majetku obce.  
 
Informácia: 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban následne oznámil poslancom OZ a prítomným, že v súlade so 
zákonom č. 369/1990 Zb. – Zákon o obecnom zriadení, § 18a, odsek 8, písm. a) sa vzdáva funkcie 
„Hlavného kontrolóra obce Sirk“  ku dňu 1.9.2022. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 14/VI/2022).  
 
K bodu 11.:  Žiadosti občanov 
a/ Občianske združenie Železník - žiadosť  
Starosta informoval, že v sobotu 11.6.2022 sa zúčastnilo v Jelšave družstvo zložené z členov OZ 
Železník s názvom Obec Sirk súťaže vo varení guliek, kde sa umiestnilo na 2. mieste. Následne bolo 
oslovené aj organizátormi podujatí Držkobranie a Skryté poklady Železníka, ktoré sa budú konať 
v auguste 2022, aby varili tieto špeciality. 
 
Následne starosta predniesol žiadosť OZ Železník: 

1. o odpustenie poplatku za zapožičanie priestorov ŠJ (kuchyne) v dňoch 11.-12.6.2022 
2. o bezplatné poskytovanie priestorov ŠJ (kuchyne) a využívanie riadov a prístrojov na 

prípravu obecných špecialít za prítomnosti zamestnanca ŠJ 
3. o zakúpenie reklamných predmetov (tričká, zástery), ktoré budú na súťažiach 

a prezentáciách používať členovia OZ. 
 
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 15/VI/2022). 
 
b/ p. Dudlák – žiadosť o poskytnutie obecných priestorov  
Starosta predniesol, žiadosť p. Dudláka o bezplatné poskytnutie priestorov kina Stachanov, ako 
záložného priestoru v prípade nepriazne počasia, v sobotu 18.6.2022 od 18:00 hod. Pôjde o koncert 
štyroch kapiel, ktorý sa plánuje uskutočniť v priestoroch kolkárne na Železníku. 
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Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 16/VI/2022). 
 
c/ Občianske združenie Rozkvet Gemera – žiadosť o NFP 
Starosta predniesol žiadosť OZ Rozkvet Gemera o nenávratný finančný príspevok (sponzorský dar) 
v sume 700,00 eur s DPH na činnosť Atletického klubu pri ZŠ v Sirku. Príspevok bude použitý na 
dokúpenie športového oblečenia a obuvi, zabezpečenie stravy, ubytovania a cestovných nákladov pri 
účasti na športových podujatiach pre žiakov (členov) Atletického klubu, nakoľko sú zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.  
 
V diskusii starosta informoval o športových úspechoch tohto atletického klubu. Najvýznamnejším bolo 
1. miesto na celoslovenskej súťaži „Čokoládová tretra“ v Košiciach v hode wortexom (Ondrej Tomáš), 
a z toho prameniaci postup a následná účasť na medzinárodnej atletickej súťaži v Ostrave. 
 
Starosta dal hlasovať o nenávratnom finančnom príspevku v sume 700,00 eur na rok 2022, na nákup 
športového oblečenia a obuvi pre detských členov Atletického klubu a na zabezpečenie stravy, 
ubytovania a cestovných nákladov pri účasti na športových podujatiach. 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 17/VI/2022). 
 
d/ SCK Magnezit Jelšava – žiadosť o podporu podujatia 
Starosta obce predniesol žiadosť Slovenského cykloklubu Magnezit Jelšava o finančnú alebo materiálnu 
podporu na zabezpečenie športového podujatia „Východoslovenskej cyklistickej ligy – Rudnou cestou“, 
ktoré sa konalo dňa 12.6.2022.  
V diskusii sa poslanci opýtali starostu, prečo obec neinformovala občanov o tejto akcii – bez odpovede. 
Poslanci navrhli finančný príspevok pre toto podujatie vo výške 100,00 eur, rovnaký ako minulé roky. 
 
Starosta dal hlasovať o finančnom príspevku vo výške 100,00 eur s DPH pre uskutočnené športové 
podujatie organizované SCK Magnezit Jelšava: 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Herich, Kacian, Petročko 

Mgr. D.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Donová, M.Ziman) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 18/VI/2022). 
 
e/ p. poslanec Ivan Cangár – žiadosť 
P. poslanec Cangár požiadal obecné zastupiteľstvo o mimoriadnu odmenu pre seba za vykonávanie 
funkcie člena ZPOZ pri prípravách pohrebu. Túto funkciu vykonáva za málo peňazí, v iných dedinách 
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majú viac, v Lubeníku napr. 1000,00 eur. A robí to už 13 rokov a podľa neho dobre. Preto žiada 
odmenu za každý rok v tejto funkcii po 100 eur, teda 1300,00 eur za celé obdobie 13 rokov. Ak by 
takúto odmenu nedostal, odmieta túto funkciu naďalej vykonávať. 
 
Prebehla diskusia. Hlavný kontrolór Ing. Urban informoval, že v zmysle Zákona o obecnom zriadení 
č.369/1990 Zb, §25 ods. 8 - poslancovi OZ možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac vo 
výške jedného mesačného platu starostu obce bez navýšenia. Preto sa opýtal p. Cangára pre 
spresnenie či suma 1300 eur má byť v „čistom“. P. Cangár po uvažovaní povedal, že aj 1000,00 eur 
v čistom by mu stačilo. V diskusii sa preto navrhlo, aby sa spočítalo koľko p. Cangár dostal a resp. 
dostane na odmenách ako poslanec obce v roku 2022, aby sa neporušil zákon. Zároveň sa poslanci 
zhodli, že je potrebné aby sa na najbližšom zastupiteľstve otovorila otázka úpravy odmien členov ZPOZ  
za ich činnosť. 
Starosta preto navrhol, že o žiadosti p. poslanca Cangára sa bude rozhodovať na najbližšom zasadnutí 
OZ. Preto navrhol vziať informácie z tohto bodu na vedomie. 
  
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 19/VI/2022).  
 
K bodu 12.:  Diskusia 
a/ p. poslanec Petročko –  
1. upozornil na dezolátny stav multifunkčného ihriska, treba ho opraviť. Pridal sa p. poslanec Mgr. D. 
Ziman, ten sa opýtal či má ihrisko revízie a či je v poriadku. Starosta odpovedal, že revízie ihrisko má 
urobené, a v správe z revízie sú uvedené nedostatky, ktoré obec musí odstrániť.  
 
2. upozornil na odtrhnuté zábradlie na moste v uličke v Starom Sirku. 
 
b/ p. Ing. Ferenc - 
1. sa vyjadril, že sa čuduje, ako rýchlo poslanci OZ zodpovední za obecné financie a rozpočet schválili 
projekt stavebného charakteru - rekonštrukciu ciest. Upozornil zvolených poslancov, že pri výkone 
svojich poslaneckých funkcií sú povinní sa vzdelávať. 
 
2. sa vyjadril k bodu „Oporný múr na Železníku“ – ide predsa o základnú matematiku a teda každý musí 
pochopiť, že čísla a údaje zhotoviteľa nesedia s jeho zisteniami. Rovnako sú v rozpore aj údaje 
z vyjadrenia stavebného dozoru p. Ing. Hecka so skutočnosťou, ako to prečítal p. poslanec M. Ziman 
v jeho stanovisku. A tiež upozornil na rozdiely medzi rozpočtom, statickým posudkom a skutočne 
fakturovanými cenami. Vidí tam vo viacerých prípadoch „prefakturácie“ za nevykonanú prácu alebo za 
nedodaný materiál. Upozornil na nesúlad v množstvách betónu, štrkopiesku, výstuže. 
 
c/ p. Remper  –  
1. sa oboril na starostu a poslancov OZ, že kto schválil takú vyhliadku na Ladislave, keď sa v minulosti 
schvaľovala veža, z ktorej bude vidieť až do Maďarska. Ukazovali sa tu fotky a plány a hore na Ladislave 
je úplne iná veža. Ďalej sa opýtal, prečo tam robili zamestnanci obce, keď to nikto neschválil. 
 
Starosta obce mu odpovedal, že to bolo prerokované na minulom zastupiteľstve, kde sa schválila aj 
pomoc zamestnancov. P. Remper nesúhlasil, a tvrdil, že to nikto neschválil. 
Do diskusie sa zapojil hlavný kontrolór obce Ing. Urban, ktorý sa opýtal p. Rempera, prečo si nečíta 
zápisnice, aby bol v obraze čo sa schválilo na zasadnutiach OZ. Upozornil ho, že sa mýli, a zbytočne tu 
zavádza a oháňa sa Plánom rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka. Nakoľko v schválenom  Pláne 
rozvoja cestovného ruchu okolia Železníka sa píše: 

- v bode 7. o Vyhliadkovej veži na vrchu Železníka – to je tá veža p. Rempera s výhľadom do 
Maďarska – na tomto projekte sa zatiaľ zo strany obce nepracuje.  
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 -  v bode 4. sa píše o vyhliadkovej terase a oddychovom mieste nad kinom – a to je tá „veža“, 
na ktorú dnes p. Remper útočí. V tomto bode o Maďarsku nie je ani zmienka. Následne HK uviedol, že 
„vyhliadková terasa“ sa realizuje aj s pomocou zamestnancov obce na základe žiadosti OZ Skryté 
Poklady Slovenska a schváleného uznesenia č. 16/III/2022 z 14.3.2022, o ktorom rozhodli demokraticky 
zvolení poslanci OZ. Následne hlavný kontrolór obce Ing. Urban, p. Remperovi prečítal celé uznesenie 
č. 16/III/2022 aj s menami poslancov, ktorí ho schválili. 
 
2. p. Remper ďalej upozornil na neporiadok v uličke pri p. Petročkovi, a v „járku“ a či sa budú asfaltovať 
aj mosty v Starom Sirku.   
 
d/ p. poslanec M. Ziman –  
1. žiadal, aby sa upozornenia, ktoré preniesol hlavný kontrolór vo svojom bode dali do uznesenia, a aby 
sa aj splnili. Hlavný kontrolór Ing. Urban odpovedal, že tieto upozornenia budú v uznesení, ale len, vo 
forme, že ich poslanci OZ zobrali „na vedomie“. Zároveň poučil poslancov, že nie vo všetkých veciach 
môžu poslanci OZ starostovi uznesením prikazovať, aby vykonal určitú činnosť, keď je táto výhradne 
v kompetencii starostu obce. 
 
2. p. oslanec M. Ziman následne otvoril diskusiu na tému poplatky za traktor a tiež ostatné vozidlá, že 
na čo sa čaká, ceny PHM sú vysoké a obec ponúka tieto vozidlá veľmi lacno. Trebo to urýchlene zmeniť, 
aby obec na jazdách nedoplácala.  
Hlavný konolór Ing. Urban pripomenul, že Smernicu Zásady používania motorových vozidiel schvaľujú 
poslanci, a teda poplatky a tým samotnú smernicu môžu poslanci na zasadnutí OZ zmeniť. Ak majú 
konkrétny návrh, tak sa to dá vyriešiť aj dnes. Nakoľko sa v diskusii prítomní poslanci nevedeli 
dohodnúť na nových poplatkoch, starosta obce ukončil tento bod s tým, že na najbližšom zasadnutí OZ 
bude tento bod zaradený do programu rokovania. 
 
e/ p. G. Cangárová –  
1. Sa opýtala, či sa niečo robí s budovou Gemer. Je to obrovská škoda, že taká budova je nevyužitá 
a chátra. Starosta odpovedal, že zatiaľ nič. Rekonštrukcia budovy na DSS je síce plánovaná a je to 
zahrnuté aj v plánoch regionálneho rozvoja. Ale k samotnému schváleniu zatiaľ nedošlo, z dôvodu 
obmedzených finančných prostriedkov.  
  
f/ p. poslanec Herich – upozornil, či by nebolo vhodné zakúpiť pre DHZ ďalšie vaky na vodu, ktoré sa  
používajú na hasenie lesných požiarov a požiarov vznikajúcich vypalovaním trávy. Starosta odpovedal, 
že sa dohodne s veliteľom DHZ. 
 
K bodu 13.:  Uznesenia 
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
     
K bodu 14.: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť  a ukončil zasadnutie OZ. 

Pozn. Počas celého zasadnutia OZ boli technické problémy s vykonávaným záznamom zasadnutia, 
výsledkom čoho je, že záznam je neúplný. 

Overovatelia:     p. Milan Herich  ............................ 
                           

               p. Mgr. Daniel Ziman ............................ 
                       
                  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 14.6.2022 

 
UZNESENIE Č. 1/VI/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. Milana Hericha a p. Mgr. Daniela Zimana. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 2/VI/2022 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Petročko, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
 
 

 

 



 13 

 

UZNESENIE Č. 3/VI/2022 
K bodu 4.:  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce, že audit účtovnej závierky za rok 2021 sa má vykonať 

5.-6.7.2022 a správa z neho bude prednesená na ďalšom zasadnutí OZ. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 4/VI/2022 
K bodu 5.:  Schvaľovanie Záverečného účtu obce Sirk za rok 2021, stanovisko HK k záverečnému účtu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Berie na vedomie:  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sirk. 
 
B/ Schvaľuje:   Záverečný účet obce Sirk za rok 2021 bez výhrad.  
 
C/ Schvaľuje:  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 71.088,86 EUR.  
 
D/ Schvaľuje:  Stav rezervného fondu k 1.1.2022 vo výške 195.762,14 EUR.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/VI/2022 
K bodu 6.:  Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 2. polrok 2022.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

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

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 6/VI/2022 
K bodu 7.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.1 - podľa prílohy č.1 tejto zápisnice. 

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

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

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 7/VI/2022 
K bodu 8.:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti Železník a Staré Červeňany 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Použitie prostriedkov rezervného fondu obce Sirk na kapitálové výdavky – na realizáciu 

projektu „Obnova povrchu MK v obci Sirk 2022“ - rekonštrukcia určených miestnych 
komunikácií (vetva 1 až vetva 7) firmou COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 
Trnava v cene 118.918,88 eur s DPH (v prípade, že nebude schválený projekt na 
rekonštrukciu MK Staré Červeňany – pri Vysokej peci – Vetva 7). 

 
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 
 
B/ Schvaľuje:  Použitie prostriedkov rezervného fondu obce Sirk na kapitálové výdavky – na realizáciu 

projektu „Obnova povrchu MK v obci Sirk 2022“ - rekonštrukcia určených miestnych 
komunikácií (vetva 1 až vetva 6), okrem MK Staré Červeňany (Vetva 7) firmou COLAS 
Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava v cene 91.505,77 eur s DPH (v prípade, že 
bude schválený projekt na rekonštrukciu MK Staré Červeňany – pri Vysokej peci – 
Vetva 7). 

 
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 
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UZNESENIE Č. 8/VI/2022 
K bodu 9.:  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. 9/VI/2022 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
b/ Strecha garáže pod cintorínom – reklamačné konanie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o odstránení všetkých nedostatkov zo strany 

zhotoviteľa v rámci reklamačného konania vo veci „Rekonštrukcia strechy 
garáží pod cintorínom“. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 10/VI/2022 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
c/  Oporný múr – Železník – reklamačné konanie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informácie starostu obce o odbornom stanovisku p. Ing. Hecka a zisteniach p. 

Ing. Ferenca, ktoré tvoria prílohu č.2 tejto zápisnice týkajúceho sa 
rekonštrukcie oporného múru na Železníku.  
Informácie o ďaľšom postupe v tejto veci: 

- zvolanie Hospodárskej komisie, LVH a stavebného poriadku s účasťou 
zhotoviteľa (firma ADVIS) a p. Ing. Hecka  
- objednanie nového stanoviska p. Ing. Hecka, s vyjadrením k novým 
zisteniam p. Ing. Ferenca. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 11/VI/2022 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
d/ Schválenie žiadostí a získanie dotácií 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o získaných dotáciách: 

- z Fondu na podporu umenia na projekt Moderná knižnica v Sirku - dotácia 
2.000,00 eur, spolufinancovanie obce je 500,00 eur, 
- z Knižničného fondu na projekt Aktivácia knižného fondu - dotácia 1.300,00 
eur, spolufinancovanie obce je 150,00 eur, 
- z Ministerstva kultúry SR na projekt Rekonštrukcia strechy – Požiarna 
zbrojnica Železník - dotácia 7.000,00 eur, spolufinancovanie obce je 5%. 

 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 12/VI/2022 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
e/ Použitie rezervného fondu obce  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Použitie rezervného fondu obce v roku 2022 na úhradu týchto výdavkov: 

1. Zakúpenie kompostéra do Školskej jedálne v sume 2.220,00 eur s DPH, 
2. Zakúpenie detského ihriska do obce v sume 1.248,90 eur s DPH. 
 

Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  
Petročko, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslanec  

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

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 13/VI/2022 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
f) Kultúrno-spoločenské akcie v lete 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:    Organizáciu kultúrno - spoločenskej akcie „Sirkovský kotlík 2022“ v sobotu dňa 

6.8.2022 s celkovým rozpočtom 1.000,00 eur s DPH.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

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

B/ Schvaľuje:    Organizáciu kultúrno - spoločenskej akcie „Deň detí“ v nedeľu dňa 31.7.2022 
  s celkovým rozpočtom 1.000,00 eur s DPH.  
 
Hlasovanie: ZA:           8 poslancov (Ing. Beláň, Cangár, Donová, Herich, Kacian,  

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

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

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 14/VI/2022 
K bodu 10.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie. 
  

Upozornenia na dodržiavanie Zákonníka práce, VZN č.1/2022, o potrebe 
aktualizácie Pracovného poriadku obce a o potrebe zvolania škodovej komisie 
na riešenie MANKA zisteného pri inventúre majetku obce. 

  
Informáciu Ing. Urbana o vzdaní sa funkcie Hlavného kontrolóra obce Sirk, 
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. – Zákon o obecnom zriadení, § 18a, odsek 
8, písm. a) ku dňu 1.9.2022. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 15/VI/2022 
K bodu 11.:  Žiadosti občanov 
a/ Občianske združenie Železník - žiadosť  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Občianskemu združeniu Železník: 

1. odpustenie poplatku za zapožičanie priestorov ŠJ (kuchyne) v dňoch 11.-12.6.2022, 
2. bezplatné poskytovanie priestorov ŠJ (kuchyne) a využívanie riadov a prístrojov na 

prípravu obecných špecialít za prítomnosti zamestnanca ŠJ, 
3. zakúpenie reklamných predmetov (tričká, zástery), ktoré budú používať na 

súťažiach a prezentáciách. 
 
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. 16/VI/2022 
K bodu 11.:  Žiadosti občanov 
b/ p. Dudlák – žiadosť o poskytnutie obecných priestorov  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Žiadosť p. Dudláka na bezplatné poskytnutie priestorov kina Stachanov, ako záložného 

priestoru v prípade nepriazne počasia, v sobotu 18.6.2022 od 18:00 hod. za účelom 
koncertného vystúpenia štyroch kapiel.  

 
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 
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UZNESENIE Č. 17/VI/2022 
K bodu 11.:  Žiadosti občanov 
c/ Občianske združenie Rozkvet Gemera – žiadosť o NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Nenávratný finančný príspevok vo výške 700,00 eur s DPH na rok 2022 pre Občianske 

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

 
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. 18/VI/2022 
K bodu 11.:  Žiadosti občanov 
d/ SCK Magnezit Jelšava – žiadosť o podporu podujatia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Nenávratný finančný príspevok vo výške 100,00 eur, pre žiadateľa Slovenský cykloklub 

Magnezit Jelšava na zabezpečenie športového podujatia „Východoslovenskej 
cyklistickej ligy – Rudnou cestou“, ktoré sa konalo dňa 12.6.2022. 

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

Mgr. D.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  2 poslanci (Donová, M.Ziman) 

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

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 19/VI/2022 
K bodu 11.:  Žiadosti občanov 
e/ p. poslanec Ivan Cangár – žiadosť 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Žiadosť p. poslanca Ivana Cangára o udelenie mimoriadnej odmeny pre neho 

vo výške 1.000,00 -1.300,00 eur v „čistom“. Je to za 13 rokov výkonu funkcie 
člena ZPOZ pri prípravách pohrebu. Žiadosť bude opätovne prerokovaná na 
najbližšom zasadnutí OZ. 
 
Informáciu o potrebe zmeny odmeňovania členov ZPOZ – táto otázka bude 
prerokovaná na ďalšom zasadnutí OZ. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
 
K bodu 12.:  Diskusia 
Písmená: a,b,c,d,e,f 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
 
 
Overovatelia:     p. Milan Herich  ............................ 
                           

               p. Mgr. Daniel Ziman ............................ 
 
 

                       
                  Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                    starosta obce  
  
 
 
 
 
 


