
 1 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 22.8.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice: p. Jaroslav Kacian,  p. Blažena Válentová   
Zapisovateľ:  p. Daniel Fakla 
 
P r o g r a m:  
1./  Otvorenie zasadnutia  
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3./      Schválenie programu zastupiteľstva 
4./  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
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 6 poslanci, 
čiže OZ je uznášaniaschopné.  
 
Neprítomní: 3 poslanci OZ. 
Chýbajúci poslanec p. Peter Nemetz svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnil pre pracovné 
povinnosti. Poslanci p. Ján Kótai a p. Silvester Kótai svoju neúčasť na zasadnutí OZ neospravedlnili. 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Jaroslava Kaciana a p. Blaženu Válentovú. 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:    6    poslancov  (Cangár, Dani, Kacian, Sendrei, Ziman, Válentová) 

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  3    poslanci   (J.Kótai, S.Kótai, Nemetz) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/VIII/2018). 
 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia.  
Starosta obce dal hlasovať za program dnešného zasadnutia bez zmeny.  
 
Hlasovanie: ZA:    6    poslancov  (Cangár, Dani, Kacian, Sendrei, Ziman, Válentová) 

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
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NEPRÍTOMNÍ:  3    poslanci   (J.Kótai, S.Kótai, Nemetz) 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/VIII/2018). 
   
K bodu 4.:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
Starosta informoval, že dňa 7.5.2018 OZ na svojom zasadnutí schválilo poradie ciest, ktoré sa budú v 
roku 2018 v obci rekonštruovať – uznesenie č.11/V/2018: 

1) miestna komunikácia Ladislava – spodná kolónia (ďalej len MK Ladislava I) 
2) miestna komunikácia Ladislava – vrchná kolónia (ďalej len MK Ladislava II) 
3) miestna komunikácia na „Šrobárku“ – horných cca. 300 metrov pred osadou, ktoré sú na 

obecných pozemkoch (ďalej len MK Šrobárka) 
 

Starosta následne informoval, že obec Sirk zverejnila v zmysle zákona č.345/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VÝZVU 
na predloženie ponúk, predmet zákazky “Obnova miestnych komunikácií v obci Sirk”. Kritériom na 
vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Dňa 9.8.2018 bola výzva vyhodnotená. Na túto výzvu sa 
prihlásili 3 spoločnosti, ktoré predložili cenové ponuky. 
       
Starosta otvoril diskusiu.  
O slovo sa prihlásili obyvatelia časti Ladislava – vrchná kolónia, p. Ferenc, p. Tulisová, p. Faťunová, ktorí 
sa vyjadrili, že neboli informovaní o zámere opravy komunikácie. Vyhlásili, že nesúhlasia s asfaltovou 
cestou, lebo by sa zhoršilo vsakovanie dažďovej vody v porovnaní so štrkovou cestou. Tiež upozornili 
na chýbajúcu kanalizáciu a životnosť súčasného vodovodného potrubia. 
P. Ferenc, sa opýtal či bol spracovaný projekt a či tento projekt zohľadnil aj tieto možné problémy, a či 
bude pod cestou drenáž, lebo si nenechajú ničiť svoj majetok. Starosta sa vyjadril, že projekt 
spracovala firma, ktorá aj fyzicky robila obhliadku terénu. Projekt je k dispozícii k nahliadnutiu na OcÚ. 
 
Starosta, na základe nových pripomienok a skutočností k rekonštrukcii komunikácií v časti Ladislava – 
vrchná kolónia, navrhol OZ vziať tieto informácie len na vedomie. Do ďalšieho zasadnutia OZ sa preverí 
u projektantskej firmy ako je riešený odvod vody a drenáž. Zistí sa tiež u obyvateľov dotknutých častí 
záujem o samotnú rekonštrukciu. V prípade nezáujmu sa urobí nová výzva (resp. zmena vo výzve) na 
predkladanie ponúk bez týchto častí. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/VIII/2018). 
 
K bodu 5.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
Starosta informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú splnené 
okrem: 
Uznesenie č. 9/XI/2017 – Zriadenie obecného zberného dvoru – nesplnené – čaká sa na vyhodnotenie 
projektu. 
 
Uznesenie č. 12/XII/2017 - Kontrolnou komisiou obce Sirk - vykonať kontrolu počtu skutočne 
vyvezených nádob na komunálny odpad a toto zistenie porovnať s fakturovaným počtom. 
Hlavný kontrolór obce Ing. Urban informovali OZ o výsledkoch tejto kontroly (zápis z kontroly je 
prílohou tejto zápisnice). 
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Uznesenie č. 3/III/2018 -  Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 
zameraného na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového 
komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej 
rozvinutých okresoch - starosta informoval, že bol vypracovaný a zaslaný projekt na túto výzvu a čaká 
sa na jeho vyhodnotenie.  
 
Uznesenie č. 4/III/2018 - Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 
zameraného na Podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských 
zbrojníc - starosta informoval, že bol vypracovaný a zaslaný projekt na túto výzvu a čaká sa na jeho 
vyhodnotenie. 
  
Uznesenie č. 12/V/2018 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ – starosta informoval, že projekt bol zaslaný 
a čaká sa na jeho vyhodnotenie. 
 
Uznesenie č. 9/VI/2018 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ – starosta informoval, že projekt bol zaslaný a čaká 
sa na jeho vyhodnotenie. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/VIII/2018). 
 
K bodu 6.:  Informácie hlavného kontrolóra obce 
Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Urban informoval obecné zastupiteľstvo so správami o výsledkoch 
kontrol za predchádzajúce obdobie: 
20/2018 – Kontrola nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne OcÚ za 
júl 2018 
21/2018 – Kontrola evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM za júl 2018. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/VIII/2018). 
 
K bodu 7.:  Žiadosti občanov 
a) OZ Skryté poklady Slovenska – žiadosť o ročný prenájom nebytových priestorov v budove bývalej 
pošty na Ladislave s možnosťou následného predĺženia zmluvy s poplatkom 1,00 eur za rok – opätovné 
prerokovanie. 
 
Prebehla diskusia. 
Starosta obce navrhol prenajať tieto priestory s poplatkom 1,00 eur za rok z dôvodu  hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom 
znení, pretože priestor bude slúžiť neziskovej organizácii Občianskemu združeniu SKRYTÉ POKLADY 
SLOVENSKA ako zázemie pre činnosť v časti Železník a okolí a pri propagácii regiónu. 
 
OZ zobralo informáciu na vedomie (uznesenie č. 25/VIII/2018). 
 
K bodu 8.:  Diskusia 
a) p. Ferenc – upozornil na chátrajúce budovy, chýbajúce zvodidlá a rozpadávajúce sa oporné múry 
v časti Železník. 
 
b) p. Remper – vyjadril nespokojnosť s poskytnutím finančného príspevku pre OZ Roma Sirk. 
 
c) p. poslanec Dani – navrhol zverejniť neplatičov na obecné tabule. 
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d) p. Dana Zimanová  
– navrhla presunúť informačnú tabuľu v časti Ladislava k autobusovej zastávke, 
- upozornila, že kvôli hmotnosti vozidiel na vývoz odpadu, musia byť nádoby na komunálny 
odpad len na začiatku časti Ladislava, 
- upozornila na nedostatočné kosenie v časti Železník pracovníkmi AČ, MOS, 
- upozornila na potrebu vysypania cesty k ich domu,  
- upozornila na zosúvajúce sa svahy v okolí ciest a vytekajúcu banskú vodu v časti Ladislava 
 

e) p. Ivančík – upozornil na potrebu čistenia potokov, a zároveň sa opýtal či tu bol niekto z Povodia  
Slanej. Starosta odpovedal, že si prešiel so zamestnancom Povodia Slanej potok v častiach Sirk 
a Červeňany a dozvedel sa, že údajne by mali byť na jeseň 2018 výzvy na projekty regulácie 
vodných tokov a protipovodňových opatrení pre obce. 

 
f) p. poslanec Ziman – upozornil na zatekajúcu strechu na Kultúrnom dome, tiež opakovane navrhol  

zakúpiť alkoholtester. 
 
g) p. Tulisová – upozornila, že komunikácie v niektorých častiach Železníka neumožňujú príchod 
väčších vozidiel na čistenie žúmp. 
 
 
 
K bodu 9.: Uznesenie obecného zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za 
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.       
 
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. Jaroslav Kacian ............................ 
                            

p. Blažena Válentová ............................ 
                     
           

          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 22.8.2018 

 
UZNESENIE Č. 20/VIII/2018 
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Schvaľuje:  Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu. 
B/ Schvaľuje:  Overovateľov zápisnice:  p. Ivana Cangára, p. Silvestra Kótaia. 
 
Hlasovanie: ZA:    6    poslancov  (Cangár, Dani, Kacian, Sendrei, Ziman, Válentová) 

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  3    poslanci   (J.Kótai, S.Kótai, Nemetz) 
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 21/VIII/2018 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania  OZ bez zmien.  
 
Hlasovanie: ZA:    6    poslancov  (Cangár, Dani, Kacian, Sendrei, Ziman, Válentová) 

PROTI:    0    poslancov 
ZDRŽAL SA: 0    poslancov 

  NEHLASOVAL: 0    poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:  3    poslanci   (J.Kótai, S.Kótai, Nemetz) 
POTREBNÉ KVÓRUM: 4 z prítomných 
 

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

       starosta obce 
 
UZNESENIE Č. 22/VIII/2018 
K bodu 4.:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o plánovanej rekonštrukcii obecných komunikácií. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 23/VIII/2018 
K bodu č.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. 24/VIII/2018 
K bodu č.6.: Informácie hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk za 

predchádzajúce obdobie. 
 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 25/VIII/2018 
K bodu 7.:  Žiadosti občanov 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
A/ Berie na vedomie informáciu o zámere obce prenajať nebytové priestory – priestor bývalej pošty 

v budove bývalej prevádzkovej budovy a kina Stachanov v Železníku, súpisné 

číslo 316 o výmere 30 m2. 

B/ Konštatuje  že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku 

obce z dôvodu  hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení, pretože priestor bude 

slúžiť neziskovej organizácii Občianskemu združeniu SKRYTÉ POKLADY 

SLOVENSKA ako zázemie pre činnosť v časti Železník a okolí a pri propagácii 

regiónu.  

C/ Ukladá Obecnému úradu v Sirku, zabezpečiť zverejnenie zámeru obce prenajať 

nehnuteľný majetok (nebytové priestory) Občianskemu združeniu SKRYTÉ 

POKLADY SLOVENSKA. 
 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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K bodu 8.:  Diskusia 
Písmená: a,b,c,d,e,f,g 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
Overovatelia:    p. Jaroslav Kacian ............................ 
                            

p. Blažena Válentová ............................ 
                     
           

          Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                  starosta obce  
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Zápisnica 
kontrolnej komisie 

 
Predmet kontroly: Kontrola počtu skutočne vyvezených nádob na komunálny odpad. 
 
Prítomný pri kontrole:  

10.7.2018  Daniel Fakla – starosta obce Sirk 
   Blažena Válentová – predsedníčka kontrolnej komisie 

24.7.2018  Blažena Válentová – predsedníčka kontrolnej komisie 
 
Cieľ kontroly: V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Sirku č.12/XII/2017 zo dňa 15.12.2017 - 
vykonať kontrolnou komisiou obce Sirk kontrolu počtu skutočne vyvezených nádob na komunálny 
odpad a toto zistenie porovnať s fakturovaným počtom podľa faktúry od firmy Brantner Gemer s.r.o., 
Rimavská Sobota. 
 
Informácie o zistených skutočnostiach: 
Kontrola počtu skutočne vyvezených nádob na komunálny odpad bola vykonaná v mesiaci júl 2018, 
počas 2 dní (10.7. a 24.7.2018), kedy firma Brantner Gemer s.r.o. mala plánovaný vývoz a kedy ho aj 
skutočne zrealizovala. 
Následne dňa 21.8.2018 po doručení faktúry za odvoz odpadu za mesiac júl 2018 od firmy Brantner 
Gemer s.r.o. (číslo faktúry: 1061802319) bolo vykonané porovnanie údajov z faktúry s údajmi zistenými 
pri kontrole. 
 
Vývoz zo dňa 10.7.2018 

Typ nádoby na KO Brantner Gemer s.r.o. Kontrolá komisia Rozdiel 

Nádoba 1100 L 17 21 -4 

Nádoba 110 L, 120 L 140 133 +7 

Vrecia a PE sáčky 43 46 -3 

  
Vývoz zo dňa 24.7.2018 

Typ nádoby na KO Brantner Gemer s.r.o. Kontrolá komisia Rozdiel 

Nádoba 1100 L 19 21 -2 

Nádoba 110 L, 120 L 130 106 +24 

Vrecia a PE sáčky 59 41 +18 

 
Spolu za mesiac júl 2018 

Typ nádoby na KO Brantner Gemer s.r.o. Kontrolá komisia Rozdiel 

Nádoba 1100 L 36 42 -6 

Nádoba 110 L, 120 L 270 239 +31 

Vrecia a PE sáčky 102 87 +15 

 
Na vedomie OZ, dňa 22.8.2018. 
 
V Sirku, dňa 21.8.2018 
 
         Blažena Válentová 
        predsedníčka kontrolnej komisie 
 


