Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 1.12.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Overovatelia: p. Ivan Ziman
p. Ján Kótai
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Daniel Fakla
P r o g r a m: 1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schválenie programu zastupiteľstva
3/ Prejednanie a schválenie rekonštrukcie komínov na budove Slobodárne
4/ Uznesenia
5/ Záver
K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia
Otvorenie rokovania mimoriadneho 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. Chýbajúci poslanci p. Ernest
Dulaj, p. Peter Nemetz a p. Ivan Cangár svoju účasť na zasadnutí OZ ospravedlnili.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ivana Zimana, p. Jána Kótaia.
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
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta obce dal hlasovať za program dnešného zasadnutia, ale najskôr sa opýtal poslancov,
či majú niečo na doplnenie. Program zasadnutia bo schválený bez zmeny.
za hlasovalo: 6 poslancov
zdržalo sa : 0 poslancov
proti bolo:
0 poslancov
K bodu 4.: Prejednanie a schválenie rekonštrukcie komínov na budove Slobodárne
Starosta obce informoval že boli oslovené 3 stavebné firmy za účelom rekonštrukcie
(vybudovanie) komínov na budove „Slobodárne“. Ide o dobudovanie 8 ks komínov nad úroveň
strechy budovy. Cenové ponuky na realizáciu tohto diela zaslali tieto stavebné firmy:
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1) HALAN s.r.o. Revúca – materiál a stavebné práce – 10 931,00 eur s DPH,
2) MMBstav s.r.o. Vernár – materiál a stavebné práce - 9602,83 eur s DPH,
3) STEMISTAV Štefan Mičko, Sirk – materiál a stavebné práce - 8063,00 eur s DPH.
Prebehla krátka diskusia poslancov a obyvateľov budovy Slobodárne, okrem ceny sa
zohľadňoval aj čas samotnej realizácie.
Starosta navrhol hlasovať postupne za jednotlivé ponuky od stavebných firiem na
rekonštrukciu (vybudovanie) komínov na budove „Slobodárne“:
Stavebná firma HALAN s.r.o. Revúca

za hlasovalo : 0 poslancov
zdržalo sa :
6 poslancov
proti bolo : 0 poslancov

Stavebná firma MMBstav s.r.o. Vernár

za hlasovalo : 6 poslancov
zdržalo sa :
0 poslancov
proti bolo : 0 poslancov

Stavebná firma STEMISTAV Štefan Mičko, Sirk

za hlasovalo : 0 poslancov
zdržalo sa :
6 poslancov
proti bolo : 0 poslancov

OZ schválilo rekonštrukciu (vybudovanie) komínov na budove „Slobodárne“ v celkovej cene
9602,83 eur s DPH. Stavebné práce bude realizovať fima MMBstav s.r.o. Vernár.
K bodu 5.: Uznesenie zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.
K bodu 6: 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
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 1.12.2017
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto uznesení:
UZNESENIE Č. 1/XII/2017
Schvaľuje:
Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu.
UZNESENIE Č. 2/XII/2017
Schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: p. Ivana Zimana, p. Jána Kótaia.
UZNESENIE Č. 3/XII/2017
Schvaľuje:
Program dnešného rokovania OZ bez zmien.
UZNESENIE Č. 4/XII/2017
Schvaľuje:
Rekonštrukciu (vybudovanie) komínov na budove „Slobodárne“ v celkovej cene
9602,83 eur s DPH. Stavebné práce bude realizovať firma MMBstav s.r.o.
Vernár.

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