Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 30.júna 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Overovatelia: p. Fakla Daniel
p. Kótai Ján
Za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá p. Pamulová Anna

P r o g r a m: 1/ O t v o r e n i e
2/ Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schvaľovanie preplatenia nevyčerpanej dovolenky bývalého starostu
Ing .Petra Sentandrášiho
4/ Výzvy z MV SR na zriadenie komunitných centier –oboznámenie
5/ Schvaľovanie internej smernice -Zásady používania služobných
motorových vozidiel
6/ Žiadosti občanov
7/ Diskusia
8/ Uznesenie
9/ Z á v e r
K bodu 1.: Otvorenie rokovania OZ previedol zástupca starostu obce p. Ivan Cangár,
privítal všetkých prítomných poslancov a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú
prítomní 7 poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2.:
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Daniela Faklu, p. Jána Kótaia
za hlasovalo:
zdržalo sa:
proti bolo:
Za zapisovateľku zápisnice navrhol p. Annu Pamulovú
za hlasovalo:
zdržalo sa:
proti boli:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Ďalej zástupca starostu obce dal hlasovať za program dnešného zasadnutia, ale
najskôr sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie. Program zasadnutia bol
doplnený o oboznámenie OZ s výzvami MV SR na zriadenie komunitných centier
s finančnou spoluúčasťou obce.

Ing. Urban sa vyjadril k bodu č.3 programu - Schvaľovanie preplatenia dovolenky
bývalého starostu. Na základe zákona č.253/ 1994 Z.z § 2 patrí starostovi preplatenie
dovolenky, ak ju nemohol čerpať s doplnením súhlasu OZ. Preplatenie dovolenky bolo
uznesením č.13/V/2017 zamietnuté, preto navrhol tento bod programu vyradiť zo
zasadnutia.
za hlasovalo: 3 poslanci
zdržalo sa:
4 poslanci
proti bolo:
0 poslancov
Tento bod programu bol vyradený z rokovania OZ.
K bodu 3.: Schvaľovanie preplatenie dovolenky Ing. Petrovi Sentandrášimu
Tento bod programu bol vyradený z rokovania OZ
K bodu 4.: Oboznámenie sa s výzvami MV SR na zriadenie komunitného centa v obci
Mgr. Zimanová Dana predniesla návrhy, ktoré predkladá MV SR na základe
situácie v ZŠ, kde je problémová situácia s dochádzkou žiakov. V zriadení komunitného
centra vidí lepšiu spoluprácu asistentov s terénnymi pracovníkmi, v možnosti sociálnej
pomoci pri vybavovaní žiadostí a rozvíjaní aktivít detí. Projekt môže byť podaný len cez
OcÚ. OZ si vypočulo návrh Mgr. Zimanovej a schválilo zapojiť sa do žiadosti MV SR.
/ požiadať o vypracovanie projektovej dokumentácie vybranú firmu /.
za hlasovalo : 7 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu č.5: Schvaľovanie internej smernice –Zásady používania služobných
motorových vozidiel
Ing. Urban Štefan informoval OZ o doplnení smernice o mená vodičov
zodpovedných za jednotlivé typy áut. Smernica nadobúda účinnosť od 1.7.2017
OZ smernicu o používaní služobných motorových vozidiel schválilo nasledovne
za hlasovalo : 7 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov
K bodu č.6: Žiadosti občanov
a/p. Ing. Urban Štefan -žiadosť na pokračovanie prevádzkovania klubovej posilňovne,
nakoľko ako hlavný kontrolór má určité obmedzenia. Prevádzkovanie posilňovne a jej
činnosť je na báze dobrovoľných príspevkov.
OZ schválilo prevádzkovanie klubovej posilňovne.
za hlasovalo : 7 poslancov
zdržalo sa :
0 poslancov
proti bolo :
0 poslancov

b/p. Polák Anton -žiadosť na zakúpenie okna do nájomného bytu Železník č.261. Okno
má v zlom stave, žiada len zakúpiť a sám si ho osadí.
OZ žiadosť schválilo
za hlasovalo :7 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov
c/p. Karol Kótai – žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy na byt.
Žiada o zmenu nájomnej zmluvy na byt z Karola Kótaia na Magdalénu Farkašovú –dcéru,
nakoľko im nevychádza platenie nájomného. OZ berie na vedomie uvedenú žiadosť s
tým, že do zmluvy sa vsunie dodatok, že p. Kótai s manželkou budú mať v uvedenom
byte doživotné užívanie bytu.
d/p. Ján Kótai –žiadosť o finančnú výpomoc na zakúpenie hudobných nástrojov v sume
1000,- €.
p. Ing. Urban, ako kontrolór obce sa k žiadosti vyjadril, že nakoľko nie sú žiadne
združenie, ani nadácia, nemôžu žiadnu finančnú výpomoc dostať. Je potrebné, aby si
založili občianske združenie. S vybavením potrebných dokladov im pomôže OcÚ. Keď
budú mať založenú nadáciu, združenie môžu požiadať o finančnú výpomoc.
OZ vzalo na vedomie uvedenú žiadosť.
e/p. Zlatica Rusnáková – žiadosť o pridelenie bunky na bývanie, nakoľko ju matka
vyhodila z domu a nemá kde bývať s deťmi. p. Cangár –zástupca starostu obce
skonštatoval, že uvedená žiadosť je už zaradená v poradovníku na pridelenie bunky na
slobodárni a poradovník sa nedá porušiť, nakoľko žiadatelia, ktorí sú pred ňou by sa
mohli odvolať.
OZ vzalo na vedomie.
K bodu č.7.: Diskusia
a./p. Cangár Ivan –zástupca starostu obce informoval o opravách, ako sú výmeny WC,
vodomerov, ako i údržba v jednotlivých bytoch na osade Šrobárka . Opráv sa zúčastní aj
on spolu s údržbárom p. Donom. Opravy prevedú vtedy, keď budú mať nájomníci
poriadok v sociálnych zariadeniach.
b./p. Dani Štefan – Prevádzať kontroly bývania v bytoch na Slobodárni aj na Šrobárke,
aspoň raz štvrťročne, ako i platenia nájomného a dlžôb jednotlivých nájomníkov.
c./ p. Fakla Daniel –Budova Slobodárne je stará, bolo by potrebné zistiť náklady na
výmenu elektrického vedenia, nakoľko môže hocikedy dôjsť k skratu.
d./Dani Štefan - Od pondelka bude pracovať v Revúcej, z tohto dôvodu určiť za
koordinátora na Železník p. Jána Kótaia.
e./ Ing. Urban Štefan –Bunka, ktorá je ešte voľná -/bývalá knižnica na Slobodárni/,
v prípade, že by bola niekomu pridelená, už nebude v čase núdze čo prideliť.

K bodu č.8 : Uznesenie z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za jednotlivé body
sa rokovalo samostatne.
K bodu 9.: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný.
Zástupca starostu obce poďakoval všetkým poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

ZAPÍSALA :
OVEROVATELIA : ................................................
...............................................

Za obecné zastupiteľstvo
Ivan Cangár
zástupca starostu obce

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 30.júna 2017
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení:
UZNESENIE Č. 11/VI /2017
Schvaľuje: Za zapisovateľku zápisnice z dnešného zasadnutia p. Pamulovú Annu.
UZNESENIE Č. 12/VI/2017
Schvaľuje: Za overovateľov zápisnice - p. Fakla Daniel, p. Kótai Ján
UZNESENIE Č. 13/ VI/2017
Schvaľuje: Schvaľuje program dnešného rokovania OZ s doplnením o bod č. 4
informácie z MV SR- výzvy na komunitné centrum a zrušením bodu č. 3 /vyplatenie
nevyčerpanej dovolenky Ing. Petrovi Sentandrášimu/.
UZNESENIE Č. 14/ VI/2017
Schvaľuje: Zapojenie sa do výzvy MV SR na zriadenie komunitného centra s tým,
že bude výberové konanie na firmu , ktorá pripraví projektovú dokumentáciu.
UZNESENIE Č. 15/ VI/2017
Schvaľuje: Žiadosť Ing. Urbana na pokračovanie prevádzkovania klubovej
posilňovne v obci Sirk.
UZNESENIE Č.16/ VI/2017
Schvaľuje: Žiadosť p. Poláka na zakúpenie okna do nájomného bytu v časti
Železník č.261
UZNESENIE Č. 17/ VI/2017
Schvaľuje: Smernicu o používaní služobných motorových vozidiel s účinnosťou od
1.7.2017.
Berie na vedomie: bod č. 6, písm. c/,d/,e/
bod č. 7 písm. a/,b/,c/, d/,e/

Overovatelia: .........................................................
.........................................................
za obecné zastupiteľstvo
Ivan Cangár
zástupca starostu obce

