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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 29.11.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Juraj Petročko, p. Marian 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.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2022 
5./  Informácie starostu obce 
6./  Informácie hlavného kontrolóra obce 
7./ Žiadosti občanov 
8./ Diskusia 
9./   Uznesenia  
10./  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 8 poslanci, 
čiže OZ je uznášaniaschopné.  
 
Neprítomní:  1 poslanec OZ. 
Chýbajúca poslankyňa p. Martina Donová sa ospravedlnila. 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:  p. Juraja Petročka, p. Mariana Zimana  
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
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) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 1/XI/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:           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) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 2/XI/2021). Program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 
 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2022 
Starosta obce predniesol návrh VZN č.1/2022. Starosta následne informoval, že v predpísanej lehote 
neboli doručené žiadne pripomienky od občanov ani od poslancov OZ. 
 
Prebehla krátka diskusia. 
 
Starosta dal následne hlasovať za schválenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2022: 
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) 

VZN č.1/2022 bolo schválené bez pripomienok (uznesenie č. 3/XI/2021). 
 
K bodu 5.:  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. Treba ešte zapojiť elektriku na bráne.  
UZNESENIE Č. 7/XI/2020 - Rekonštrukcia striech na bytových domoch v osade Šrobárka – nesplnené. 
Prvá bytovka dokončená. Druhá bytovka pred dokončením (ešte cca. 1 týždeň prác). 
UZNESENIE Č. 8/XII/2020 - Rozšírenie vodovodu Sirk v časti Staré Červeňany – splnené čiastočne. 
Vodovod je zrealizovaný. Prebieha kolaudačné konanie.  
UZNESENIE Č. 8/VI/2021 - Rekonštrukcia oporného múru v časti Ladislava – nesplnené – prebieha 
rekonštrukcia. 
UZNESENIE Č. 23/VI/2021 - Náhrada za vozidlo multicar – nesplnené. Vozidlo je už v obci, prebieha 
prihlasovanie na značky (kontrola originality, STK, EK). 
UZNESENIE Č. 5/IX/2021 -  Odpredaj majetku obce – pozemok a budova „Stará krčma“ – nesplnené. 
Prebieha zmena zápisu vlastníka na Katastrálnom úrade. 
UZNESENIE Č. 8/IX/2021 -  Nová zmluva na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu – nesplnené. 
Čaká sa na cenovú ponuku od firmy Brantner Gemer s.r.o., ktorá bola tiež oslovená. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 4/XI/2021). 
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K bodu 5.:  Informácie starostu obce 
b/ Rekonštrukcia budovy pošty 
Starosta obce informoval, že obec začala rekonštrukciu budovy pošty vlastnými zamestnancami. Zatiaľ 
sú spravené dve predné steny do lepidla. Plánuje postupnú rekonštrukciu fasády, gangu, náter strechy, 
výmena odkapov, okien a dverí, pričom všetky tieto práce je schopná obec zrealizovať vlastnými 
zamestnancami. 
 
Prebehla krátka diskusia. 
 
Starosta dal hlasovať aby sa rekonštrukcia budovy pošty (fasáda, gang, náter strechy, výmena odkapov, 
okien a dverí) uskutočnila vlastnými zamestnancami obce a náklady potrebné na rekonštrukciu 
(materiál) hradili použitím prostriedkov rezervného fondu obce – pôjde o kapitálové výdavky.  
 
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) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/XI/2021). 
 
K bodu 5.:  Informácie starostu obce 
c/ Rekonštrukcia KD a ŠJ – zapojenie sa do výzvy o NFP 
Starosta informoval o možnosti zapojenia sa 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. Výzva je zameraná na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov. Išlo by o zateplenie budovy Kultúrneho domu a Školskej jedálne, výmenu 
vchodových dverí a rekonštrukciu kotolne. Bol spracovaný rozpočet k tejto výzve vo výške 211.472,00 
eur, spolufinancovanie obce je 5%. Po verejnom obstaraní sa táto cena môže mierne odlišovať. 
Spoluúčasť obce by bola financovaná z rezervného fondu obce – pôjde o kapitálový výdavok. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, že treba využiť takúto možnosť a do výzvy sa zapojiť. 
 
Následne starosta dal hlasovať o zapojení sa do výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 s rozpočtom 
211.472,00 eur s 5% spoluúčasťou obce, hradenou z rezervného fondu obce. 
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) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/XI/2021). 
 
K bodu 6.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
27/2021 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
október 2021. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XI/2021).  
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K bodu 7.:  Žiadosti občanov 
a/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Milan Horváth 
Starosta predniesol žiadosť menovaného o pridelenie obecného bytu (bunky) v budove „Slobodáreň“. 
Ďalej informoval, že menovaný spolu so svojou manželkou nemajú voči obci podlžnosti a preto navrhol 
schváliť túto žiadosť a zaradiť menovaného do zoznamu čakateľov na obecný nájomný byt v budove 
„Slobodáreň“.  
Hlasovanie: ZA:           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) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/XI/2021). 
 
b/ OZ Železník – žiadosť o povolenie realizácie tematického chodníka „Cesta rozprávkovým lesom 
obra Železníka“ na pozemku obce 
Starosta predniesol žiadosť OZ Železník o povolenie realizácie tematického chodníka „Cesta 
rozprávkovým lesom obra Železníka“ na obecnej parcele KN-C, parcelné číslo 1430/1, druh pozemku 
lesná plocha. Tento zámer bol zahrnutý aj do Plánu rozvoja cestovného ruchu Železníka. 
Pozdĺž chodníka bude umiestnených 6 tematických tabúľ s rozprávkou o Železníkovi. Chodník bude 
doplnený postavami a rekvizitami z tejto rozprávky. Súčasťou bude aj priestor so športovo-zábavnými 
aktivitami pre rôzne vekové kategórie (prírodné ihriská, bludisko, hojdačky,..). Chodník bude súčasťou 
oddychovej zóny, ktorá sa vytvára v okolí kina Stachanov 
 
Prebehla krátka diskusia. 
 
Následne dal starosta hlasovať o poskytnutí časti obecnej parcely KN-C 1430/1 Občianskemu združeniu 
Železník, za účelom vybudovania tematického chodníka v zmysle predloženej žiadosti. 
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) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 9/XI/2021). 
 
c/ Miroslava Džubakovská, Partizánska 16/3, Revúca – žiadosť o prenájom pozemku a skladu 
Starosta predniesol žiadosť p. Džubakovskej o prenájom nevyužívaných skladových priestorov 
nachádzajúcich sa na obecnej parcele KN-C 957/43 – areál „starej píly“ za účelom skladovania 
a spracovania palivového dreva, čím by sa mohol využiť pracovný potenciál miestnych obyvateľov 
a zároveň by sa tento areál udržiaval. 
 
Prebehla diskusia, v ktorej sa poslanci zhodli, že tento areál by si mala obec ponechať, nakoľko je to 
vhodný priestor na vybudovanie Obecného podniku. P. poslanec Kacian ako príklad uviedol prípravu 
palivového dreva, p. poslanec Ing. Beláň uviedol ako príklad výrobu betónovej dlažby, alebo drobnú 
drevovýrobu. 
 



 5 

Starosta dal hlasovať o tom aby parcela KN-C 957/43 spolu s obecnými budovami na nej bola určená na 
prenájom. 
Hlasovanie: ZA:           0 poslancov   

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

Mgr. D.Ziman) 
  NEHLASOVAL:  0 poslancov 

NEPRÍTOMNÍ:   1 poslanec (Donová) 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/XI/2021).  
 
K bodu 8.:  Diskusia 
a/ p. poslanec Ing. Beláň – navrhol aby sa oslovil majiteľ strojov, ktoré sa nachádzajú v areály „starej 
píly“, aby sa zistilo za akú cenu by tieto stroje a zariadenia majiteľ odpredal obci. Starosta informoval, 
že by tam mali byť tieto stroje a zariadenia: píla s príslušenstvom, fréza, veľká hobľovačka, 
vysokozvižný vozík, brúska, šrámovačka, zváračka. Poslanci sa zhodli, že ak to bude pre obec privysoká 
cena, tak obec požiada o vypratanie týchto priestorov. 
 
K bodu 9.:  Uznesenia 
Starosta uviedol, že uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
     
K bodu 10: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 
 
 
Overovatelia:     p. Juraj Petročko ............................ 
                           

               p. Marian 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 29.11.2021 

 
UZNESENIE Č. 1/XI/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. Juraja Petročka a p. Mariana Zimana. 
 
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. 2/XI/2021 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien. 
 
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. 3/XI/2021 
K bodu 4.:  Schvaľovanie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku PREROKOVALO predložený návrh VZN č.1/2022 – VZN o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk 
na rok 2022. 
 
Schvaľuje:  VZN č.1/2022 – VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2022. 
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. 4/XI/2021 
K bodu 5.:  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. 5/XI/2021 
K bodu 5.:  Informácie starostu obce 
b/ Rekonštrukcia budovy pošty 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na postupnú rekonštrukciu 

budovy pošty (fasáda, gang, náter strechy, výmena odkapov, okien a dverí) vlastnými 
zamestnancami obce. Pôjde o kapitálové výdavky na nákup potrebného materiálu.  

 
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 



 8 

UZNESENIE Č. 6/XI/2021 
K bodu 5.:  Informácie starostu obce 
c/ Rekonštrukcia KD a ŠJ – zapojenie sa do výzvy o NFP 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Zapojenie obce Sirk do výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva životného 

prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrov, operačný 
program: Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, so 
zameraním na „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“, s rozpočtom 
211.472,00 eur a s výškou spolufinancovania zo strany obce 5% z celkových 
oprávnených výdavkov. Spoluúčasť obce bude hradená z rezervného fondu obce. 

  
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. 7/XI/2021 
K bodu 6.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

UZNESENIE Č. 8/XI/2021 
K bodu 7.:  Žiadosti občanov 
a/ Žiadosť o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“ – Milan Horváth 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Žiadosť p. Milana Horvátha o poskytnutie bunky v budove „Slobodáreň“. Menovaný 

bude zaradený do poradovníka (zoznamu čakateľov).   
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. 9/XI/2021 
K bodu 7.:  Žiadosti občanov 
b/ OZ Železník – žiadosť o povolenie realizácie tematického chodníka „Cesta rozprávkovým lesom 
obra Železníka“ na pozemku obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje: Poskytnutie časti obecnej parcely KN-C 1430/1 Občianskemu združeniu Železník, za 

účelom vybudovania tematického chodníka v zmysle predloženej žiadosti. 
 
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. 10/XI/2021 
K bodu 7.:  Žiadosti občanov 
c/ Miroslava Džubakovská, Partizánska 16/3, Revúca – žiadosť o prenájom pozemku a skladu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Zamieta: Poskytnutie obecnej parcely KN-C 957/43 spolu s obecnými budovami na nej za účelom 

prenájmu. 
 
Hlasovanie: ZA:           0 poslancov   

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

Mgr. D.Ziman) 
  NEHLASOVAL:  0 poslancov 

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

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

         Daniel Fakla 
                       starosta obce 
K bodu 8.:  Diskusia 
Písmená: a 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
Overovatelia:     p. Juraj Petročko ............................ 
                           

               p. Marian Ziman ............................ 
                       
                  Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                    starosta obce  


