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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 21.10.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Milan Herich, 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./ Schvaľovanie VZN č.2/2021 o určení spoločného školského obvodu základnej školy  
5./ Schvaľovanie VZN č.3/2021 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach 
6./ Odpredaj majetku obce 
7./ Zverenie majetku obce do správy rozpočtovej organizácie  
8./ Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3 
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 6 poslanci, 
čiže OZ je uznášaniaschopné.  
 
Neprítomní: 3 poslanci OZ. 
Chýbajúci poslanci: p. Ing. Martin Beláň, p. Martina Donová, p. Blažena Válentová sa ospravedlnili. 
 
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:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/X/2021). 
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia – bez 
návrhu. Starosta dal hlasovať o programe zastupiteľstva bez zmien.  
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/X/2021). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.2/2021 o určení spoločného školského obvodu základnej školy 
Starosta obce predniesol návrh VZN č.2/2021 o určení spoločného školského obvodu základnej školy, 
ktorej zriaďovateľom je obec Sirk. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote neboli 
doručené žiadne pripomienky. 
 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej starosta informoval, že ide o obce Turčok, Rákoš a Kameňany, ktoré 
navrhuje vo VZN začleniť do spoločného školského obvodu základnej školy v Sirku, tak ako to bolo 
i v minulom období. S týmito obcami boli podpísané nové dohody o určení spoločného školského 
obvodu. Okrem iného je to dôležité pri preplácaní dopravného pre dochádzajúcich žiakov z týchto obcí. 
 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.2/2021 o určení spoločného školského obvodu 
základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Sirk. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

VZN č.2/2021 bolo schválené (uznesenie č. 3/X/2021). 
 
K bodu 5.:  Schvaľovanie VZN č.3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk  
Starosta obce predniesol návrh VZN  č.3/2021. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote 
neboli doručené žiadne pripomienky. 
 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej starosta vysvetlil, že ide o zmenu z dôvodu, že MŠ prešla na 
dvojzmennú prevádzku. Deti v MŠ nemajú celodennú stravu, ale len desiatu a obed, resp. obed 
a olovrant, podľa toho v ktorej zmene navštevujú MŠ. 
 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN  č.3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

VZN č.3/2021 bolo schválené (uznesenie č. 4/X/2021). 
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K bodu 6.:  Odpredaj majetku obce 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísané na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca, vytvorené na 
základe zamerania geometrického plánu č.37543482-24/2021(ZPM 219,  G1-59/2021) ako:  
 
Pozemok:   

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

 
Starosta informoval, že 

- uznesením OZ č. 4/IX/2021 písmeno A zo dňa 13.9.2021 bol tento majetok schválený ako 
prebytočný, 

- následne uznesením OZ č. 4/IX/2021 písmeno B zo dňa 13.9.2021 bol schválený zámer obce 
odpredať tento pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Anne Sirkovskej, bytom 
Železník 252, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona 
SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 1.543,00 eur s DPH 
(417,00 eur s DPH - parcela 1404/6 a 1126 eur s DPH - parcela 1405/7). 

- Tento zámer bol zverejnený na obecných tabuliach a webovej stránke obce dňa 28.9.2021 a v 
zákonom stanovenej lehote obec neobdržala žiadne pripomienky a námietky k tomuto 
odpredaju majetku obce. 

 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sa nachádzajú v priľahlom 
susedstve nehnuteľností vo vlastníctve záujemkyne – p. Sirkovskej. Vzhľadom k nevyužiteľnosti 
pozemkov na iné  účely a s prihliadnutím na malú výmeru pozemkov je predpoklad, že obci by sa 
nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.  
 
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji majetku obce Sirk (pozemok, parcela KN-C, parcelné číslo 
1404/6, vo výmere 417 m2 , druh pozemku ostatná plocha a pozemok, parcela KN-C, parcelné číslo 
1405/7, vo výmere 1126 m2 , druh pozemku ostatná plocha oba vedené na LV č.601, v katastrálnom 
území Sirk, obec Sirk, okres Revúca) z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Anne Sirkovskej, bytom 
Železník 252, 049 64 Sirk za cenu 1.543,00 eur s DPH. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/X/2021). 
 
K bodu 7.:  Zverenie majetku obce do správy rozpočtovej organizácie 
Starosta predniesol návrh na zverenie majetku obce – „Rekonštrukcia kotolne Základnej školy, 

Sídlisko č.165, 04964 Sirk“, v hodnote 224.536,34€ (oprávky vo výške 936,00 € , aktuálna hodnota 
je 223.600,34 €) do správy rozpočtovej organizácie – Základnej školy, Sídlisko č.165, 04964 Sirk, v 
zastúpení  Mgr. Ľubomírom Jambrichom – riaditeľ školy, IČO: 37888439. 
 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej hlavný kontrolór obce Ing. Urban prítomným vysvetlil, že po 
schválení  tohto zverenia majetku sa  na základe podpísanej zmluvy a preberacieho protokolu 
o majetok stará v zmysle zmluvy o zverení majetku ZŠ Sirk (údržba, revízie,...).
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Starosta dal následne hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/X/2021). 
 
K bodu 8.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3 
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 tak, aby bol rozpočet 
vyrovnaný. Úprava rozpočtu sa týkala transferov na zabezpečenie Terénnej sociálnej práce. Ďalej 
navýšenia mzdových prostriedkov z dôvodu vytvorenia nového pracovného miesta na OcÚ (murár), čo 
si vyžiadalo zníženie niektorých položiek v časti bežných výdavkov. 
 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej na jednotlivé otázky poslancov k úprave rozpočtu odpovedal starosta 
obce a hlavný kontrolór obce. 
 
Následne dal starosta hlasovať o úprave rozpočtu za rok 2021 – rozpočtové opatrenie č.3. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/X/2021). Rozpočtové opatrenie č.3 bolo schválené. 
 
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. 22/IX/2020 - Mudr. Peter Konc – návrh na uzatvorenie zdravotného strediska na 
príjazdovej ceste a v uličke pri školskej jedálni – nesplnené.  
UZNESENIE Č. 7/XI/2020 - Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka – nesplnené. 
Prvá bytovka dokončená. Druhá bytovka je na 1/3 hotová. 
UZNESENIE Č. 8/XII/2020 - Rozšírenie vodovodu Sirk v časti Staré Červeňany – splnené čiastočne. 
Vodovod je zrealizovaný. Prebieha kolaudačné konanie.  
UZNESENIE Č. 12/III//2021 – Rampa na opravy vozidiel – splnené čiastočne. Chýba ešte tabuľa. 
UZNESENIE Č. 8/VI/2021 - Rekonštrukcia oporného múru v časti Ladislava – nesplnené – prebieha 
rekonštrukcia. 
UZNESENIE Č. 9/VI/2021 - Rekonštrukcia strechy na garážach (pod cintorínom) – nesplnené – prebieha 
rekonštrukcia. 
UZNESENIE Č. 18/VI/2021 - Nákup kompostérov – splnené čiastočne – kompostéry zakúpené, nie 
všetky sú odovzdané. 
UZNESENIE Č. 23/VI/2021 - Náhrada za vozidlo multicar – nesplnené. Vozidlo je vybrané, 
zarezervované, prebieha prihlasovanie na značky (kontrola originality, STK, EK). 
UZNESENIE Č. 5/IX/2021 -  Odpredaj majetku obce – pozemok a budova „Stará krčma“ – nesplnené, 
predaj sa uskutoční k 1.12.2021. 
UZNESENIE Č. 8/IX/2021 -  Nová zmluva na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu – nesplnené. 
Budúci týždeň má prebehnúť stretnutie so zástupcami firiem Brantner a Fúra. 
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OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/X/2021). 
 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
b/ Organizačný poriadok OcÚ 
Starosta informoval, že vydal nový Organizačný poriadok OcÚ s platnosťou od 1.10.2021, z dôvodu 
vytvorenia nového pracovného miesta – Murár. Na toto miesto bol prijatý p. Ján Hirko.  
Náplň práce:  

- Drobné murárske práce – betónovanie, pokladanie kermickej dlažby a obkladov, zateplovanie 
stien, stierkovanie, stavanie priečok, práca so sádrokartónom. 

- Drobné tesárske práce. 

 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/X/2021). 
 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
c/ Dezinsekcia nájomných bytov 
Starosta informoval o premnožení švábov v nájomných bytoch, viac menej pomôže len plošná 
dezinsekcia, a aj to len na určitý čas. Ak by sa to urobilo len v niektorých bytoch, nemá to žiadaný 
efekt, lebo si ich následne nanosia z ostatných bytov naspäť. Zatiaľ ZŠ a MŠ nehlásia nejaký hromadný 
výskyt švábov v ich priestoroch. Starosta navrhol na dezinsekciu použiť prostriedky z fondov opráv, 
keďže to treba urobiť plošne a všetci nájomcovia by si to sami nezaplatili. Nie je dôvod aby sa na tento 
účel použili iné obecné peniaze, keďže si tento stav zapríčinili sami. Samotní nájomcovia si dezinsekciu 
žiadajú vykonať. 
 
V diskusii, na otázku či je vo fondoch opráv na to dosť finančných prostriedkov, odpovedal hlavný 
kontrolór, ktorý predniesol stav (zostatok) na jednotlivých fondoch opráv a čerpanie týchto fondov za 
rok 2020 a 2021. Starosta odhadol cca. 20 eur na 1 byt za dezinsekciu a teda konštatoval, že vo 
fondoch je na tento účel dostatok prostriedkov. 
 
Starosta dal následne hlasovať o návrhu, aby sa vykonala dezinsekcia obecných nájomných bytov 
v budove „Slobodáreň“ a v osade „Šrobárka“ s použitím finančných prostriedkov z fondov opráv. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/X/2021) 
 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
d/ Výmena vchodových dverí v nájomných bytoch na „Šrobárke“ 
Starosta predniesol informáciu o stave vchodových dverí v nájomných bytoch v osade „Šrobárka“ – sú 
opotrebené, poškodené, niekde už ani nie sú, niektoré sú zničené nájomcami. Navrhol preto, aby sa 
postupne vymieňali za nové, s použitím prostriedkov fondu opráv tvoreného na osade „Šrobárka“.  
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, aby sa výmena vchodových dverí uskutočnila len v bytoch 
kde majú nájomcovia uhradené všetky záväzky voči obci (nájomné, poplatky za vodu, príspevky do 
fondu opráv, poplatky za hrobové miesta, poplatky za pohreby blízkych osôb, poplatky za komunálny 
odpad a iné podlžnosti). V bytoch, kde sú dvere zničené (rozbité) samotnými nájomcami, a ktorí majú 
podlžnosti voči obci, sa dvere opravia podľa možností s použitím starých dverí. P. poslanec Petročko 
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tiež upozornil, aby sa pri výbere nových dverí bral do úvahy aj kvalita prevedenia, pántov, zámkov aby 
sa tieto nemuseli často meniť, čím by sa dvere predražili. P. Libák upozornil, že na opravu a výrobu 
dverí nemá dosť ľudí, lebo majú naplánované už ďalšie roboty a nestíhajú. Ozvali sa poslanci Kacian, 
Petročko, M.Ziman – ktorí poukázali na skutočnosť, že treba lepšie organizovať prácu, aby sa nestávalo, 
že traja údržbári robia spolu jednu robotu. Treba ich rozdeliť, prideliť im aktivačných pracovníkov 
a robiť viac robôt naraz. Starosta a p. Libák namietali, že to často nie je možné, lebo veci a práce, 
v ktorých dokážu aktivační pracovníci pomôcť je strašne málo, a keď je to možné tak sa využívajú. 
 
Starosta dal následne hlasovať, aby sa v nájomných bytoch v osade „Šrobárka“, v ktorých nájomcovia 
nemajú voči obci žiadne podlžnosti, vymenili vchodové dvere za nové s použitím finančných 
prostriedkov z fondu opráv. 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/X/2021) 
 
K bodu 10.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
23/2021 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
august 2021. 
24/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za august 2021 
25/2021 - Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
september 2021. 
26/2021 - Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za september 2021 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 12/X/2021).  
 
K bodu 11.:  Žiadosti občanov 
a/ OZ Cesta von – žiadosť o NFP 
Starosta predniesol žiadosť OZ Cesta von o nenávratný finančný príspevok vo výške 260,00 eur s DPH 
na spolufinancovanie stavby dreveného prístrešku (materiál, práca) nad maringotkou, aby vstup 
a samotná maringotka bola chránená pred poveternostnými vplyvmi. V maringotke vykonáva OZ 
výchovné lekcie v rámci programu Omama (s detmi vo veku 0-3 rokov), s cieľom podpory ich 
kognitívneho, motorického a sociálno-emocionálneho vývinu. Podľa priloženého projektu budú celkové 
náklady vo výške 1.260,50 eur s DPH. 
 
Prebehla diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať o tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 13/X/2021) 
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K bodu 12.:  Diskusia 
a/ p. poslanec Petročko – sa opýtal, ako bude napojené kino Stachanov na vodu. Starosta odpovedal, 
že sa kino napojí na muránsky vodovod pod kinom od posledného domu. Myslí sa na to aj pri súčasnej 
rekonštrukcii oporného múru pod kinom.  
 
b/ p. Remper –  
1. sa opýtal, kedy Regionálna správa ciest bude robiť priepust pod hlavnou cestou za „esíčkom“ 
v Starom Sirku. Starosta odpovedal, že bol tu osobne p. Pašiak, označili sa v tejto časti 2 priepusty, 
jeden za domom p. Ing. Beláňa je už urobený, treba ho ešte zaasfaltovať. A tento druhý sa mal robiť 
následne, takže je to v pláne, označené to je. 
 
2. upozornil na poškodené zábradlie na moste do uličky a tiež, že by bolo dobré keby sa malé mosty 
v dedine vyasfaltovali. A na moste k jeho domu je často neporiadok. 
 
c/ p. Alberti –  
1. sa opýtal, či by bolo možné ohradiť veľkokapacitný kontajner (VOK) v Nových Červeňanoch, leba 
takto tam dávajú odpad úplne cudzí ľudia. Naposledy tam bola hodená ½ kravy, následkom čoho bol 
strašný zápach. Často sú tam nahádzané časti vozidiel a pneumatiky. 
Hlavný kontrolór upozornil, že ak kontajner využívajú hlavne cudzie osoby, tak je tam zbytočný. 
Prioritne má slúžiť na umiestňovanie nadrozmerného odpadu obyvateľov obce, ten je ale tiež odvážaný 
zo všetkých častí 1x mesačne obecnými vozidlami, spolu s ostatným separovaným odpadom. VOK je 
okrem Nových Červenian už len v osade „Šrobárka“.  
Starosta následne oznámil, že kontajner nechá presunúť do „Synflexu“, zatiaľ na skúšku. Poslanec p. 
Kacian upozornil, že sa to nebude páčiť obyvateľom tejto časti. Starosta informoval, že rovnako sa 
postupovalo aj na Ladislave, a obyvatelia tejto časti nemajú problém s takouto zmenou. Každý má mať 
malú odpadovú nádobu na komunálny odpad a tiež separovať. Ten kto separuje seriózne, tak nemá 
veľa klasického komunálneho odpadu. Komunálny a separovaný odpad, vrátane toho nadrozmerného 
a elektro odpadu je odvážaný pravidelne aj z tejto časti. Nechá ale vyrobiť informačné letáky pre 
domácnosti v Nových Červeňanoch, podobne ako to bolo v časti Ladislava, kde sa obyvatelia dozvedia 
o možnostiach ako sa zbaviť aj nadrozmerného odpadu a v akom režime funguje obecné zberné 
miesto. Tieto informácie má obec tiež zverejnené na svojej webovej stránke. 
 
2. upozornil, že v časti Nové Červeňany nefunguje obecný rozhlas, resp. na viacerých miestach ho 
nepočuť alebo je ho počuť slabo. Pridali sa ostatní poslanci, že treba prejsť fungovanie rozhlasu vo 
všetkých častiach obce, a prestaviť rozhlasy (reproduktory), lebo niekde je počuť slabo a v iných 
častiach obce nie je rozumieť čo sa hlási, lebo sa prekrykujú aj 3 reproduktory. 
 
d/ p. poslanec M. Ziman – upozornil na zaasfaltované prístupové šachty slúžiace k regulácii vodovodu 
v časti Ladislava. Už ich označil a treba ich opäť sprístupniť. 
 
e/ p. G. Cangárová –  
1. sa opýtala, kedy bude urobené priestranstvo nad cintorínom a kedy sa vráti pôvodný znak na 
požiarnu stanicu na Ladislave – bez odpoveďe. 
2. Ďalej navrhla, že by bolo vhodné vyrobiť repliku ukradnutého zvonu zo zvoničky požiarnej stanice na 
Ladislave a opraviť striešku na nej. Upozornila tiež na poškodenú fasádu na volebnej mietnosti na 
Ladislave.  
3. Ďalej navrhla, že je potrebné upozorniť rómov, ktorý kopú zem pod cestou keď potrebujú zasýpať 
hroby, aby to nerobili. P. Libák odpovedal, že už boli upozornení aby to nerobili. 
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f/ p. poslanec Mgr. D. Ziman – sa opýtal, či je na „Slobodárni“ v tomto čase už voľná bunka pripravená 
na bývanie, lebo často dostáva otázky od obyvateľov. Starosta odpovedal, že nič nie je voľné, jedna 
bunka sa dokončuje. Následne zasadne bytová komisia, ktorá odporučí obecnému zastupiteľstvu komu 
ju schváliť spolu s dôvodmi. Nakoniec poslanci OZ rozhodnú o samotnom pridelení tejto bunky. 
 
 
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. 

 
 
 
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 21.10.2021 

 
UZNESENIE Č. 1/X/2021 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu. 
B/ Schvaľuje:  Overovateľov zápisnice:  p. Milana Hericha a p. Mgr. Daniela Zimana. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

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

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

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 3/X/2021 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.2/2021 o určení spoločného školského obvodu základnej školy 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.2/2021 – VZN o určení 
spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Sirk. 
 
Schvaľuje:  VZN č.2/2021 – VZN o určení spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Sirk. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
 
UZNESENIE Č. 4/X/2021 
K bodu 5.:  Schvaľovanie VZN č.3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk  
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.3/2021 – VZN o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Sirk. 
 
Schvaľuje:  VZN č.3/2021 – VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 5/X/2021 
K bodu 6.:  Odpredaj majetku obce 
 
Predaj majetku obce – pozemky 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísané na 
liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca, vytvorené na 
základe zamerania geometrického plánu č.37543482-24/2021(ZPM 219,  G1-59/2021) ako:  
 
Pozemok:   

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

 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

 
- Schvaľuje: Odpredať tieto pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Anne 

Sirkovskej, bytom Železník 252, 049 64 Sirk, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 
písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 
1.543,00 eur s DPH (417,00 eur s DPH -parcela 1404/6 a 1126 eur s DPH - parcela 1405/7). 

 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sa nachádzajú v priľahlom 
susedstve nehnuteľností vo vlastníctve záujemkyne – p. Sirkovskej. Vzhľadom k nevyužiteľnosti 
pozemkov na iné  účely a s prihliadnutím na malú výmeru pozemkov je predpoklad, že obci by sa 
nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.  
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  6 zo všetkých poslancov OZ 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 6/X/2021 
K bodu 7.:  Zverenie majetku obce do správy rozpočtovej organizácie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zverenie majetku obce – „Rekonštrukcia kotolne Základnej školy, Sídlisko č.165, 

04964 Sirk“, v hodnote 224.536,34€ (oprávky vo výške 936,00 € , aktuálna hodnota 
je 223.600,34 €) do správy rozpočtovej organizácie – Základnej školy, Sídlisko č.165, 
04964 Sirk, v zastúpení  Mgr. Ľubomírom Jambrichom – riaditeľ školy, IČO: 37888439. 

 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
 

 
 
 
 
UZNESENIE Č. 7/X/2021 
K bodu 8.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.3 - podľa prílohy č.1 tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 z prítomných 

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

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 8/X/2021 
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/X/2021 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
b/ Organizačný poriadok OcÚ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o vydaní nového Organizačné poriadku OcÚ 

s platnosťou od 1.10.2021.  
 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
 
UZNESENIE Č. 10/X/2021 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
c/ Dezinsekcia nájomných bytov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Dezinsekciu obecných nájomných bytov v budove „Slobodáreň“ a v osade „Šrobárka“ 

s použitím finančných prostriedkov z fondov opráv. 
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 11/X/2021 
K bodu 9.:  Informácie starostu obce 
d/ Výmena vchodových dverí v nájomných bytoch na „Šrobárke“ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Výmenu vchodových dverí v nájomných bytoch v osade „Šrobárka“, v ktorých 

nájomcovia nemajú voči obci žiadne podlžnosti, s použitím finančných prostriedkov 
z fondu opráv. 

 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 
 

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

       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 12/X/2021 
K bodu 10.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 13/X/2021 
K bodu 11.:  Žiadosti občanov 
a/ OZ Cesta von – žiadosť o NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Nenávratný finančný príspevok vo výške 260,00 eur s DPH pre Občianske združenie 

Cesta von na stavbu dreveného prístrešku (materiál, práca) nad maringotkou, v ktorej 
vykonáva OZ výchovné výchovné lekcie v rámci programu Omama. 

 
Hlasovanie: ZA:           5 poslancov  (Herich, Kacian, Petročko, 

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

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   3 poslanci (Ing. Beláň, Donová, Válentová) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

.................................  
        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 
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Príloha č.1 

Obec Sirk      Finančný rozpočet 2021 – Rozpočtové opatrenie č. 3 
 

 
 
PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 

Ekonomická 
klasifikácia 

 Rozpočet 2021 

Položka Podp. 

Názov 

Zdroj 
Schválený  
po RO č.2 

Upravený 

    BEŽNÉ PRÍJMY        

312 1 Transfery zo štátneho rozpočtu  111 131.127,00 160.333,00 

  Bežné príkmy spolu (po zmenách rozpočtu bez ZŠ)  693.715,00 722.921,00 

    Bežné príjmy spolu (po zmenách rozpočtu)   1.293.465,00 1.322.671,00 

  KAPITÁLOVÉ PRÍJMY    

  Kapitálové príjmy spolu (po zmenách rozpočtu)   452.211,53 452.211,53 

    FINANČNÉ OPERÁCIE        

    Finančné operácie spolu (po zmenách rozpočtu)   372.873,83 372.873,83 

  Celkový rozpočet (po zmenách) - príjmy  2.118.550,36 2.147.756,36 
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 Obec Sirk     Finančný rozpočet 2021 – Rozpočtové opatrenie č. 3 
 

 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 

Rozpočet 2021 
Funkčná a ekonomická 

klasifikácia 
Názov Zdroj Schválený 

po RO č.2 
Upravený 

      BEŽNÉ VÝDAVKY    

1 1 1    Výkonné a zákonodarné orgány - Obecný úrad    

1 1 1  611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 120.000,00 130.000,00 

1 1 1  623  Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 41 9.000,00 10.000,00 

1 1 1  625 1 Na nemocenské poistenie 41 1.700,00 1.840,00 

1 1 1  625 2 Na starobné zabezpečenie 41 16.800,00 18.200,00 

1 1 1  625 3 Na úrazové poistenie 41 1.000,00 1.080,00 

1 1 1  625 4 Na invalidné poistenie 41 3.600,00 3.900,00 

1 1 1  625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 41 1.200,00 1.300,00 

1 1 1  625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 5.700,00 6.180,00 

1 1 1  634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 41 4.000,00 2.500,00 

1 1 1  635 4 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení, techniky a náradia 41 3.000,00 1.313,00 

1 1 1  637 26 Odmeny a príspevky (poslanci OZ) 41 6.000,00 4.000,00 

1 1 1  637 27 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 41 10.000,00 6.000,00 

10 7 0    Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi    

10 7 0  611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 111 0,00 20.900,00 

10 7 0  611  Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat,funkč.plat... vrátane ich náhrad 41 0,00 1.900,00 

10 7 0  623  Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 111 0,00 2.090,00 

10 7 0  623  Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 41 0,00 190,00 

10 7 0  625 1 Na nemocenské poistenie 111 0,00 293,00 

10 7 0  625 1 Na nemocenské poistenie 41 0,00 27,00 

10 7 0  625 2 Na starobné zabezpečenie 111 0,00 2.926,00 
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10 7 0  625 2 Na starobné zabezpečenie 41 0,00 266,00 

10 7 0  625 3 Na úrazové poistenie 111 0,00 168,00 

10 7 0  625 3 Na úrazové poistenie 41 0,00 16,00 

10 7 0  625 4 Na invalidné poistenie 111 0,00 627,00 

10 7 0  625 4 Na invalidné poistenie 41 0,00 57,00 

10 7 0  625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 111 0,00 209,00 

10 7 0  625 5 Na poistenie v nezamestnanosti 41 0,00 19,00 

10 7 0  625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 111 0,00 993,00 

10 7 0  625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 0,00 90,00 

10 7 0  632 5 Telekomunikačné služby 111 0,00 500,00 

10 7 0  633 6 Všeobecný materiál 111 0,00 500,00 

      Bežné výdavky spolu (po zmenách rozpočtu bez ZŠ)  695.767,00 731.851,00 

      Bežné výdavky spolu (po zmenách rozpočtu)  1.343.460,83 1.379.544,83 

      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY    

      Kapitálové výdavky spolu (po zmenách rozpočtu)  768.211,53 768.211,53 

      VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE    

      Výdavkové finančné operácie spolu (po zmenách rozpočtu)  0,00 0,00 

 Celkový rozpočet (po zmenách) – výdavky  2.111.672,36 2.147.756,36 

Celkový rozpočet obce SIRK po rozpočtovom opatrení č.3 je VYROVNANÝ  + 0,00 
      
 


