Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 25.9.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Overovatelia: p. Ivan Ziman
p. Karol Sendrei
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Daniel Fakla
P r o g r a m: 1/ Otvorenie
2/ Voľba zapisovateľa a overovatelov zápisnice
3/ Schvaľovanie zapojenia sa do výzvy na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“
4/ Uznesenia
5/ Záver
K bodu 1.: Otvorenie rokovania mimoriadneho OZ previedol zástupca starostu obce p. Ivan
Cangár, privítal všetkých prítomných poslancov a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú
prítomní 6 poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2.:
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ivana Zimana, p. Karola Sendreia
za hlasovalo: 6 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
Za zapisovateľa zápisnice navrhol p. Daniela Faklu.
za hlasovalo: 6 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. Program zasadnutia bo schválený.
za hlasovalo: 6 poslancov
zdržalo sa
0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 3.: Schvaľovanie zapojenia sa do výzvy na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“.
Odôvodnenie ZŠ – Stav telocvične si vyžaduje rekonštrukciu hlavne celej podlahy
a používaného náradia. Výška požadovanej sumy sa predpokladá na 25 000 eur s minimálnou
výškou spolufinancovania obcou 10% z poskytnutej sumy.

OZ zapojenie sa do výzvy na uvedený rozvojový projekt schválilo nasledovne:
za hlasovalo : 6 poslancov
zdržalo sa
0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov

K bodu 4.: Uznesenie zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.
K bodu 5: 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
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 25.9.2017
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení:
UZNESENIE Č. 1/IX/2017
Schvaľuje: Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu.
UZNESENIE Č. 2/ IX/2017
Schvaľuje: Overovateľov zápisnice: p. Ivana Zimana, p. Karola Sendreia.
UZNESENIE Č. 3/IX/2017
Schvaľuje: Program dnešného rokovania OZ.
UZNESENIE Č. 4/IX/2017
Schvaľuje: Zapojenie sa do výzvy na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2017“ s výškou spolufinancovania zo strany obce minimálne 10%
z poskytnutej sumy.

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

