Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 31.10.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Overovatelia:

p. Ivan Ziman
p. Štefan Dani

Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Marian Ziman
P r o g r a m: 1/ Úvodné náležitosti
a/ Otvorenie zasadnutia
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a odovzdanie osvedčenia
novozvolenému starostovi
d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce
2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ.
4/ Určenie platu starostu obce.
5/ Záver
K bodu 1.:
a/ Otvorenie zasadnutia
V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvolal zástupca starostu
obce p. Ivan Cangár ustanovujúce zasadnutie OZ, ktorý zároveň otvoril rokovanie zastupiteľstva
a privítal p. Janšovú, ako predsedkyňu miestnej volebnej komisie, p. Ing. Urbana – hlavného
kontrolóra obce. Ďalej privítal poslancov OZ ako aj prítomných hostí.
Konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 7 poslanci, čiže OZ je uznášania schopné. Chýbajúci 2
poslanci p. Ernest Dulaj a p. Ján Kótai svoju neúčasť na zasadnutí OZ neospravedlnili.
Ďalej informoval, že náhradník za poslanca p. Peter Nemetz sa ospravedlnil za svoju
neprítomnosť na dnešnom zasadnutí OZ.
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ivana Zimana, p. Štefana Daniho
za hlasovalo:
zdržalo sa:
proti bolo:
Za zapisovateľa zápisnice navrhol p. Mariana Zimana
za hlasovalo:
zdržalo sa:
proti boli:

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

c/ Zástupca starostu obce dal slovo p. Janšovej aby oboznámila prítomných s výsledkami
komunálnych volieb v našej obci. Pani Janšová, ako predsedkyňa miestnej volebnej komisie
predniesla správu MVK o výsledkoch volieb do samosprávneho orgánu, ktoré sa konali dňa
14.10.2017. Pani Janšová prečítala zápisnicu a oboznámila prítomných s výsledkami volieb na
starostu obce. Starostom obce Sirk sa stal Daniel Fakla, ktorému odovzdala osvedčenie o zvolení
za starostu obce. Zápisnica s výsledkami volieb tvorí prílohu zápisnice z dnešného OZ.
d/ Po prečítaní výsledkov poprosil zástupca starostu novozvoleného starostu obce p.
Daniela Faklu aby zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Novozvolený starosta obce p.
Daniel Fakla prečítal sľub a podpísal ho. Zástupca starostu odovzdal novozvolenému starostovi
obce p. Danielovi Faklovi insígnie obce Sirk. Následne mu odovzdal vedenie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
e/ Novozvolený starosta obce predniesol príhovor k poslancom OZ a k prítomným
hosťom.
Konštatoval, že nastala zmena počtu poslancov z dôvodu uvoľnenia jedného miesta poslanca a
teda z 8 poslancov sú prítomní 6 poslanci, čiže OZ je naďalej uznášania schopné.
K bodu 2.: Starosta obce oznámil prítomným, že všetci poslanci OZ dostali spolu s pozvánkou aj
program rokovania OZ. Nakoľko sa náhradník za poslanca OZ p. Peter Nemetz ospravedlnil za
svoju neúčasť na dnešnom OZ, z programu navrhol zrušiť tieto body:
V bode 1. písm. c/ škrtnúť text „a nastupujúcemu poslancovi obecného zastupiteľstva“
Bod 1. písm. e/ Zloženie sľubu poslanca - škrtnúť v celom znení
Bod 1. písm. f/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce - zmeniť na bod 1. písm. e/.
Bod 4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov - škrtnúť v celom znení.
Bod 5. Určenie platu starostu obce - zmeniť na bod 4.
Bod 6. Záver - zmeniť na bod 5.
Dal hlasovať za program OZ. OZ jednomyseľne schválilo program rokovania OZ.
za hlasovalo: 6 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
0 poslancov
K bodu 3.: Starosta obce navrhol p. Zimana Mariana k povereniu zvolávať a viesť zasadnutia OZ
podľa zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta a v prípade dlhodobej neprítomnosti starostu
obce. Svoj návrh pre p. Zimana Mariana zdôvodnil najvyšším počtom získaných hlasov ako
kandidáta za poslanca od voličov vo voľbách do orgánov samosprávy obce.
za hlasovalo: 5 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
zdržalo sa:
1 poslancov
K bodu 5.: Určenie platu starostu obce.
Novozvolený starosta obce navrhol plat 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 s navýšením platu 0% :

za hlasovalo : 6 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov
Týmto sa určuje plat starostu obce a to podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve za
rok 2016 x tabuľkový násobok 1,98 % + 0 % navýšenie s účinnosťou od 31.10.2017.

K bodu 7.: Záver
OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

OVEROVATELIA : ................................................
...............................................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 31.10.2017
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení:
UZNESENIE Č. 1/X/2017
Schvaľuje: Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Mariana Zimana
UZNESENIE Č. 2/X/2017
Schvaľuje: Overovateľov zápisnice: p. Ivana Zimana, p. Štefana Daniho
UZNESENIE Č. 3/X/2017
A. Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce p. Daniel Fakla zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
UZNESENIE Č. 4/X/2017
Schvaľuje: Program dnešného rokovania OZ so zmenami podľa bodu 2.
UZNESENIE Č. 5/X/2017
Schvaľuje: p. Mariana Zimana za zástupcu starostu podľa bodu 3.
UZNESENIE Č. 6/X/2017
Schvaľuje: Plat starostu obce a to podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2016
x tabuľkový násobok 1,98 % + 0 % navýšenie s účinnosťou od 31.10.2017 s pracovným úväzkom
starostu obce 100%.

Overovatelia: .........................................................
.........................................................
Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce

