Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 8.augusta 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Overovatelia: p. Štefan Dani
p. Ján Kótai
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Ing. Štefan Urban
P r o g r a m:

1/ Otvorenie
2/ Voľba zapisovateľa a overovatelov zápisnice
3/ Schvaľovanie VZN č.4/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
4/ Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na 2. polrok 2017
5/ Schvaľovanie zvýšenia platu zástupcu starostu obce
6/ Dni obce Sirk
7/ Informácie zástupcu starostu obce
8/ Diskusia
9/ Uznesenia
10/ Záver

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. Štefana Daniho, p. Jána Kótaia
za hlasovalo: 7 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
Za zapisovateľa zápisnice navrhol p. Ing. Štefana Urbana.
za hlasovalo: 7 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti boli:
0 poslancov
Ďalej zástupca starostu obce dal hlasovať za program dnešného zasadnutia, ale najskôr sa
opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie. Do programu boli doplnené body:
- na návrh hlavného kontrolóra p. Ing. Urbana – Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 ako bod č.4
- na návrh zástupcu starostu p. Ivana Cangára – Schvaľovanie zvýšenia platu zástupcu
starostu obce ako bod č.5
- na návrh poslanca p. Štefana Daniho – Dni obce Sirk ako bod č.6

Program bol schválený, s doplnením bodov č. 4, 5 a 6.
za hlasovalo: 7 poslancov
zdržalo sa
0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 3.: Schvaľovanie VZN č.4/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
OZ uvedené VZN schválilo nasledovne:
za hlasovalo : 7 poslancov
zdržalo sa
0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov
K bodu č.4 : Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na 2. polrok 2017
p. Ing. Štefan Urban – hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017. OZ uvedený plán kontrolnej činnosti
schválilo nasledovne:
za hlasovalo : 7 poslancov
zdržalo sa
0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov
K bodu č.5 : Schvaľovanie zvýšenia platu zástupcu starostu obce
Zástupca starostu obce informoval OZ, že reálne vykonáva funkciu v rozsahu väčšom ako má
schválený 0,5 úväzok. Úraduje minimálne 3 dni v týždni a nie 2,5 dňa a ďalšie veci musí riešiť aj
mimo týchto dní. Z tohto dôvodu požiadal OZ o zvýšenie platu.
OZ po krátkej diskusii navrhlo zvýšenie platu o 20% podľa §4 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. Zástupca starostu dal hlasovať o zvýšení platu o 20% :
za hlasovalo : 7 poslancov
zdržalo sa
0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov
Týmto sa určuje plat zástupcu starostu obce a to podľa priemernej mzdy v národnom
hospodárstve za rok 2016 x tabuľkový násobok 1,98 % + 20 % navýšenie s účinnosťou od
1.8.2017.

K bodu č.6 : Dni obce Sirk
Pán poslanec Dani predniesol požiadavku na zorganizovanie „Dní obce“ na koniec mesiaca august
2017. Uviedol, že v predchádzajúcich rokoch sa takáto oslava v obci vždy konala, a i v okolitých
obciach sa podobné akcie uskutočňujú. V diskusii k tomuto bodu sa poslanci OZ zhodli, že je
nedostatok času na kvalitné zorganizovanie takýchto osláv v obci.

Poslanci OZ sa zhodli, že v sobotu 26.8.2017 môže obec zorganizovať „Športový deň detí“
k ukončeniu prázdnin s rozpočtom 700 eur. Išlo by o náhradu za zrušenú oslavu MDD, keďže
takéto podujatie je menej náročné na samotnú organizáciu.
Zástupca starostu dal hlasovať za usporiadanie „Športového dňa detí“, termín - sobota 26.8.2017,
s rozpočtom 700 eur na toto podujatie:
za hlasovalo : 7 poslancov
zdržalo sa
0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov

K bodu č.7 : Informácie zástupcu starostu obce
Zástupca starostu obce informoval OZ o dôvode zvolania tohto mimoriadneho zasadnutia OZ –
predchádzajúce zasadnutie OZ musel zrušiť z dôvodu nízkej účasti poslancov čím sa OZ stalo
neuznášania schopné. OZ vzalo informáciu na vedomie.
K bodu 8.: Diskusia
a./ p. poslanec Daniel Fakla sa opýtal zástupcu starostu, či už zisťoval možnosti
výmeny elektrického vedenia v budove „Slobodáreň“. Zástupca starostu odpovedal, že bola
oslovená firma KNOPP ale zatiaľ sa nevyjadrila. V diskusii sa poslanci a prítomný obyvatelia
„Slobodárne“ zhodli, že budova je z dôvodu zanedbanej údržby v zlom stave a bude nutné aby
obec pristúpila k rozsiahlejším opravám budovy – najmä rozvodu elektriny, komínov a strechy.
Zástupca starostu sa vyjadril, že osloví firmy na vypracovanie cenových ponúk k opravám
rozvodu elektriny, komínov.
b./ p. poslanec Ivan Ziman – sa opýtal, prečo nebola vykonaná fyzická inventúra
v termíne 31.7.2017 v zmysle schváleného uznesenia (č.6/VI/2017) a či už bol doplnený
materiál do evidencie. P. Ing. Urban uviedol, že má informáciu od p. Pamulovej, že materiál už
doplnený do evidencie bol. Zároveň uviedol, že osobne pripravuje podklady pre vykonanie
dokladovej inventúry majetku obce (skontrolované boli faktúry za roky 2014,2015,2016,2017).
V diskusii k tomuto bodu sa poslanci OZ zhodli, že treba ešte prejsť staršie faktúry z rokov
2011 - 2013, do ďalšieho zasadnutia OZ, na ktorom sa určí nový termín vykonania inventúry
majetku obce.
c./ p. poslanec Štefan Dani - podal informáciu o odstraňovaní poruchy na vodovodnej
prípojke v osade Šrobárka, zároveň vyzval zástupcu starostu obce aby našiel možnosť ako
odmeniť chlapov z osady, ktorí vykonávajú výkopové práce pri odstraňovaní tejto poruchy.
d./ p. Ladislav Szanto – podal informáciu k opakovanému zanášaniu odtoku „pod
Kristínou“, pri prepchávaní rúry popod cestu zistili že táto je poškodená (zalomená) čím
dochádza k jej opakovanému upchaniu. Je potrebná jej výmena.
e./ p. Ladislav Szanto - pripomenul zástupcovi starostu a poslancom OZ, že je
potrebné zabezpečiť palivo na zimu pre obec, aby sa to nenechávalo na poslednú chvíľu, keď
bude palivo drahšie a horšie počasie. Podal informáciu, že Lesy SR š.p. aktuálne ponúkajú
palivové drevo v cene 286 eur za 10m3 a s možnosťou jeho dovozu v cene 50 eur za jednu fúru

(cca. 17m3), treba len osloviť Lesnú správu v Sirku.
f./ p. poslanec Daniel Fakla – sa opýtal prítomného p. Szanta, prečo sa nepokračuje
v oplotení cintorína a čí má pracovníkov, ktorí by oplotenie dokončili. P. Szanto odpovedal, že
ľudí by vedel na túto prácu vyčleniť, len potrebuje materiál (pletivo a španovací drôt).
Zástupca starostu sa vyjadril, že potrebný materiál na dokončenie oplotenia bude zakúpený
v zmysle uznesenia 10/V/2017.

K bodu 9.: Uznesenie 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. Zástupca
starostu obce poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
OVEROVATELIA : ................................................
...............................................
Za obecné zastupiteľstvo
Ivan Cangár
zástupca starostu obce

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 8 .augusta 2017
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení:
UZNESENIE Č. 1/VIII/2017
Schvaľuje: Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Ing. Štefana Urbana.
UZNESENIE Č. 2/ VIII/2017
Schvaľuje: Overovateľov zápisnice: p. Štefan Dani, p. Ján Kótai.
UZNESENIE Č. 3/ VIII/2017
Schvaľuje: Program dnešného rokovania OZ s doplnením bodov: č. 4, 5 a 6.
Bod č.4 - Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017.
Bod č.5 - Schvaľovanie zvýšenia platu zástupcu starostu obce.
Bod č.6 - Dni obce Sirk.
UZNESENIE Č. 4/ VIII/2017
Schvaľuje: VZN č.4/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
UZNESENIE Č. 5/ VIII/2017
Schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017.
UZNESENIE Č.6/ VIII/2017
Schvaľuje: Zvýšenie platu zástupcu starostu obce a to podľa priemernej mzdy
v národnom hospodárstve za rok 2016 x tabuľkový násobok 1,98 % + 20 % navýšenie
s účinnosťou od 1.8.2017.

UZNESENIE Č. 7/ VIII/2017
Schvaľuje: „Športový deň detí“ s termínom konania 26.8.2017 a rozpočtom 700,00 €.
UZNESENIE č. 8/ VIII/2017
Berie na vedomie:

bod č. 7
bod č. 8, písm. a, b, c, d, e, f

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

