Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 17.5.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Zástupcovia PZ SR: mjr. JUDr. Peter Lendacký - riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Revúca
npor. Roman Oravec – zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru
Revúca
Overovatelia zápisnice: p. Ivan Cangár, p. Blažena Válentová
Zapisovateľ: p. Daniel Fakla
P r o g r a m:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schválenie programu zastupiteľstva
4/ Vystúpenie zástupcov Policajného zboru SR
5/ Opätovné prejednanie organizácie kultúrneho podujatia „Sirkovský majáles“
6/ Žiadosti občanov
7/ Uznesenia
8/ Záver

K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia
Otvorenie rokovania OZ previedol starosta obce p. Daniel Fakla, privítal všetkých prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce, zástupcov PZ SR a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú
prítomní 5 poslanci, čiže OZ je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 4 poslanci OZ.
Chýbajúci poslanec p. Peter Nemetz svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnil pre pracovné
povinnosti. Poslanci p. Štefan Dani, p. Ján Kótai a p. Silvester Kótai svoju neúčasť na zasadnutí OZ
neospravedlnili.
Starosta prítomným oznámil, že toto mimoriadne zastupiteľstvo zvolal na žiadosť riaditeľa Obvodného
oddelenia Policajného zboru Revúca - vzhľadom na narušenia verejného poriadku pri organizácii
posledného kultúrneho podujatia v obci – tanečnej zábavy konanej dňa 20.4.2018.
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ivana Cangára a p. Blaženu Válentovú.
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.
Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/V/2018).
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K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia. Program
zasadnutia OZ bol schválený bez zmeny.
Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/V/2018).
K bodu 4.: Vystúpenie zástupcov Policajného zboru SR
Starosta obce p. Daniel Fakla odovzdal slovo prítomným zástupcom Policajného zboru SR.

Ako prvý vystúpil p. mjr. JUDr. Peter Lendacký - riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru
Revúca (ďalej len OO PZ Revúca), ktorý prítomným oznámil, že na OO PZ Revúca bolo dňa 7.5.2018
doručené oznámenie o organizovaní tanečnej zábavy v kultúrnom dome obce Sirk, dňa 19.5.2018,
v čase od 20,00 hod. do 05,00 hod., zodpovedná osoba - Štefan Mičko, bytom Sirk 171.
Následne oznámil prítomným, že dôvod prečo požiadal starostu obce Sirk o zvolanie tohto obecného
zastupiteľstva, bolo konanie tanečnej zábavy v kultúrnom dome obce Sirk, dňa 20.4.2018, ktorá sa
organizátorovi vymkla spod kontroly. Došlo k narušeniu verejného poriadku, v takom rozsahu, že na
OO PZ v Revúcej je evidovaný 1x útok na verejného činiteľa, 1x priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu a na Odbore kriminálnej polície OR PZ v Revúcej tiež 1x útok na verejného činiteľa,
ktorých sa dopustili účastníci tejto tanečnej zábavy.
Nakoľko PZ SR dohliada na dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnostnú situáciu a obec Sirk spadá
do územnej pôsobnosti OO PZ v Revúcej, si p. mjr. JUDr. Lendacký ako riaditeľ OO PZ v Revúcej zobral
za povinnosť vysvetliť prítomným zástupcom obce Sirk a organizátorovi nahlásenej tanečnej zábavy p.
Mičkovi pravidlá, a tiež konkrétne očakávania PZ SR pri organizovaní kultúrnych podujatí na území
obce Sirk, aby sa predchádzalo podobným incidentom. Zároveň podotkol, že nie je v kompetencii PZ SR
takéto kultúrne akcie zakazovať. Upozornil však zástupcov obce a poslancov OZ, aby pri schvaľovaní
kultúrnych podujatí zvážili či uvedená zodpovedná osoba za dané podujatie je schopná takúto akciu aj
zabezpečiť v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien
a doplnkov.
V ďalšej časti vystúpil p. npor. Oravec, ktorý sa opýtal prítomného p. Mička ako mal zabezpečené
dodržiavanie poriadku počas priebehu tanečnej zábavy konanej dňa 20.4.2018. P. Mičko odpovedal, že
mal objednanú SBS v počte 4 osôb, na akciu však prišli len 3 pracovníci SBS. Akcia prebiehala bez
problémov, kým bola usporiadateľská služba prítomná. On ako organizátor sa musel zo zdravotných
dôvodov priateľky 2x vzdialiť z akcie, čo využili pracovníci SBS, ktorí cca. o 02,15 hod. ukončili svoju
činnosť a počas jeho neprítomnosti odišli z tanečnej zábavy. Od tejto chvíle bolo celé kultúrne
podujatie bez usporiadateľov a organizátora, ktorý sa už na akciu tiež nevrátil.
Zástupcovia PZ SR položili p. Mičkovi ďalšie otázky:
- či si preveril licenciu, spôsobilosť SBS, ktorú si objednal – odpoveď NIE, predpokladal však,
že musia mať, nakoľko boli označení a ozbrojení.
- či je počet 4 resp. 3 osôb, ktorí mali zabezpečiť poriadok na akcii dostatočný – odpoveď p.
Mička bola, že pracovníci SBS sa vyjadrili že v počte 4 osôb bežne zabezpečujú akcie, kde je
do 200 osôb (1 usporiadateľ na 50 osôb),
- či má živnosť resp. spôsobilosť na organizovanie tanečných zábav – odpoveď NIE, ale jeho
živnosť má široké zameranie. Na bufet a usporiadateľskú službu mal zabezpečené
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oprávnené osoby,
ako je možné že nemal zoznam osôb z akcie, keď má polícia informácie, že to bola akcia na
pozvánky – p. Mičko odpovedal, že to neboli pozvánky ale „predpredaj lístkov“ a ďalšie
lístky sa predávali pri samotnom vstupe na tanečnú zábavu a preto ani zoznam účastníkov
akcie nemal k dispozícii,
ako oznámil obci organizovanie kultúrneho podujatia – tanečnej zábavy – odpoveď 2x
zaslal žiadosť a raz pripojil aj plagát akcie (Sirkovský majáles)
čo urobil ako organizátor, keď sa dozvedel, že pracovníci z SBS odišli z akcie – odpoveď p.
Mička - zostal doma, z obáv o zdravotný stav jeho priateľky.

Pán npor. Oravec upozornil p. Mička, že po podaní oznámenia o organizovaní kultúrneho podujatia,
musí zabezpečiť všetky podmienky zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení
zmien a doplnkov, zvlášť upozornil na §5 tohto zákona, ktorý hovorí o tom, za čo všetko zodpovedá
organizátor kultúrneho podujatia.
Pán mjr. JUDr. Lendacký – na základe týchto zistení a odpovedí od p. Mička, prehlásil, že p. Mičko
nezvláda organizovanie podobných podujatí a preto jeho stanovisko ako riaditeľa OO PZ v Revúcej je
NESÚHLASNÉ k organizovaniu kultúrnych podujatí touto osobou ako organizátorom, keďže nie je
zaručené dodržiavanie zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien
a doplnkov. Nakoľko však polícia nemôže podujatie zakázať, musí si byť organizátor vedomí, že
v budúcnosti sa vykonajú kontroly na dodržiavanie ustanovení tohto zákona (Colná správa, Colný
kriminálny úrad, SOZA,...).
Hlavný kontrolór Ing. Štefan Urban predniesol informácie o vykonaných opatreniach zo strany obce na
predchádzanie podobným incidentom na kultúrnych podujatiach:
- na minulom zasadnutí OZ konaného dňa 7.5.2018 starosta informoval poslancov OZ, že
v budúcnosti využije svoje právo nepodpísať uznesenie o schválení takýchto kultúrnych
podujatí – tanečných zábav. S výnimkou rodinných osláv a kultúrnych podujatí
organizovaných obcou a riadne fungujúcimi obecnými združeniami,
- nakoľko obci chýbalo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktoré by riešilo
organizovanie verejných kultúrnych podujatí v obci Sirk, bol spracovaný návrh VZN
o verejných kultúrnych podujatiach v obci Sirk (ako VZN č.6/2018), ktorý bude dňa
24.5.2018 vyvesený na pripomienkovanie. Toto VZN bude riešiť aj prípadné sankcie zo
strany obce voči organizátorom kultúrnych podujatí, ktorí si nebudú plniť povinnosti
organizátora v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení
zmien a doplnkov.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/V/2018).
K bodu 5.: Opätovné prejednanie organizácie kultúrneho podujatia „Sirkovský majáles“
V tomto bode starosta spolu s prítomnými poslancami OZ, organizátorom podujatia p. Mičkom
a zástupcami PZ SR prebral zabezpečenie kultúrneho podujatia „Sirkovský majáles“ plánovaného dňa
19.5.2018 (schválené OZ 21.2.2018 - uznesenie č. 17/II/2018).
Zástupcovia PZ SR sa organizátora p. Mička opýtali:
- koľko bude mať hostí na tomto podujatí – odpoveď bola – 64 osôb, zoznam prihlásených
osôb má tiež k dispozícii,
- ako bude zabezpečené dodržiavanie poriadku na tejto akcii – odpoveď p. Mička - len
organizátor, bez usporiadateľskej služby.
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Pán npor. Oravec opätovne upozornil p. Mička, že ako organizátor prebral zodpovednosť za bezpečný
priebeh tohto podujatia a musí znášať aj riziká, ktoré sú pri organizovaní podobných podujatí. Tiež
upozornil, že PZ SR má indície, že na túto zábavu sa chystajú aj osoby bez pozvánok, tzn. môže sa stať,
že organizátor bude musieť riešiť určité situácie s možnosťou narušenia poriadku pri vstupe na toto
podujatie.
V diskusii:
- p. poslanec Cangár sa vyjadril, že netreba vidieť len tie zlé veci ale aj pozitívny fakt, že sa konečne po
dlhých rokoch niekto rozhodol zorganizovať v obci Sirk tanečnú zábavu formou plesu.
- p. poslankyňa Válentová vyzvala p. Mička, aby po informáciách od polície zvážil zabezpečenie
usporiadateľskej služby na tomto podujatí - p. Mičko sa vyjadril, že po tomto sedení si uvedomuje
vážnosť situácie a zabezpečí usporiadateľskú službu (SBS), aj keď to pôvodne nemal v úmysle.
- p. poslanec M. Ziman sa vyjadril, že už dňa 15.12.2017 pri schvaľovaní podobnej tanečnej zábavy, on
osobne upozornil OZ, aby takéto akcie organizovali len občianske združenia alebo obec. Napriek tomu
sa vtedy tanečná zábava schválila. Dnes by sa tu vôbec nemuseli riešiť veci ako narušenia verejného
poriadku.
- p. Ivančík – sa opýtal, či polícia môže zabezpečiť častejšiu prítomnosť hliadky počas takýchto akcií –
odpoveď zástupcov PZ SR (p. mjr. JUDr. Lendacký) bola áno, je to možné, ale len keď o týchto akciách
polícia vie v dostatočnom predstihu. Treba si uvedomiť, že prostriedky ktorými disponuje OO PZ
v Revúcej sú obmedzené, aj vzhľadom na veľkosť obvodu. Preto je potrebné pri organizovaní takýchto
podujatí vyvinúť väčšiu súčinnosť pri nahlasovaní týchto akcií, aby sa aj OO PZ v Revúcej mohlo
pripraviť. Tiež je potrebné aby obecné zastupiteľstvo zvážilo komu bude v budúcnosti schvaľovať
organizovanie podujatí v obecnom majetku – kultúrnom dome.
- p. poslanec I. Ziman – sa opýtal prítomného riaditeľa OO PZ v Revúcej, či sa v budúcnosti neplánuje
trvalo personálne obsadiť policajná stanica v Sirku. Pán mjr. JUDr. Lendacký odpovedal, že to je otázka
na Ministerstvo vnútra - Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici.
Starosta obce p. Fakla na záver tohto bodu informoval, že obec akciu „Sirkovský majáles“ písomne
nahlásila na OO PZ v Revúcej, a teraz je už na organizátorovi p. Mičkovi aby túto akciu zabezpečil
v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien a doplnkov.
Po dohode s prítomnými zástupcami PZ SR, obecný úrad v Sirku nahlási na OO PZ v Revúcej, dňa
18.5.2018 do 10,00 hod. informácie od organizátora podujatia p. Mička, ako bude mať zabezpečenú
usporiadateľskú službu na podujatí „Sirkovský majáles“ a či sa bude vôbec toto podujatie konať.
OZ zobralo informácie na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 25/V/2018).
K bodu 6.: Žiadosti občanov
a) SMZ Jelšava a.s. – žiadajú o poskytnutie priestorov kultúrneho domu na deň 23.6.2018,
k zabezpečeniu občerstvenia účastníkov turistického pochodu, ktorého trasa bude končiť v obci Sirk.
Tento pochod bude jednou z akcií organizovaných pri príležitosti 95. výročia vzniku Slovenských
magnezitových závodov v Jelšave.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 26/V/2018).
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b) Finančná výpomoc – p. Blažena Horváthová, bytom Sirk č.167, podala žiadosť o poskytnutie vratnej
pôžičky v sume 564,87 eur, z dôvodu potreby úhrady platby sociálnej poisťovni za nebohého manžela,
čo je podmienkou na vyplatenie vdovského a sirotského dôchodku pre jej 2 deti, z ktorého by chcela
pôžičku obci vrátiť.
Starosta následne informoval, že žiadateľka žije v obecnom nájomnom byte spolu s p. Chichom
a k dnešnému dňu obec eviduje tieto podlžnosti menovaných:
Dlh na nájme, poplatok za vodu (2013,2014,2015,2016) :
882,70 eur
Dlh na nájme, poplatok za vodu (2017) :
141,26 eur
Dlh za poplatok za komunálny odpad (2014,2015,2016,2017) : 175,58 eur
Celková výška podlžností voči obci je:
1199,54 eur
Starosta zároveň informoval, že rok 2018 majú vyplatený a v tomto roku začali zároveň splácať aj svoje
staré podlžnosti v sume 10,00 eur mesačne.
Prebehla diskusia.
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti:
Hlasovanie:
ZA:
1 poslanec (Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
4 poslanci
(Cangár, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
Žiadosť bola zamietnutá (uznesenie č. 27/V/2018).
c) Slovenský cyklo klub Magnezit Jelšava – žiada o finančnú alebo materiálnu podporu na
zabezpečenie športového podujatia „8. kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy“, ktoré sa bude konať
dňa 5.7.2018. Podujatie bude mať štart a cieľ v meste Jelšava a jeho trasa povedie aj cez obec Sirk
v predpokladanom čase 11,22 hod.. Touto cestou zároveň žiadame OcÚ v Sirku o vyhlásenie tejto akcie
v miestnom rozhlase aby sa predišlo prípadným nepríjemným situáciám. Na celú akciu bude dohliadať
Polícia SR.
V diskusii poslanci OZ navrhli finančný príspevok pre toto podujatie vo výške 100,00 eur a propagáciu
podujatia na internetovej stránke obce Sirk a informačných tabuliach obce.
Starosta dal hlasovať o finančnom príspevku vo výške 100,00 eur pre športové podujatie organizované
SCK Magnezit Jelšava:
Hlasovanie:
ZA:
5 poslancov (Cangár, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 28/V/2018).
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K bodu 7.: Uznesenie obecného zastupiteľstva z dnešného zasadnutia tvorí prílohu zápisnice. Za
jednotlivé body sa rokovalo samostatne.
K bodu 8: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie OZ.
Overovatelia: Ivan Cangár

............................

Blažena Válentová ............................

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 17.5.2018

UZNESENIE Č. 22/V/2018
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Schvaľuje: Zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu.
B/ Schvaľuje: Overovateľov zápisnice: p. Ivana Cangára, p. Blaženu Válentovú.
Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, J. Kótai, S. Kótai, Nemetz)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 23/V/2018
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Program dnešného rokovania OZ bez zmien.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 24/V/2018
K bodu 4.: Vystúpenie zástupcov Policajného zboru SR
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
A/ Berie na vedomie: Informácie zástupcov Policajného zboru:
mjr. JUDr. Peter Lendacký - riaditeľ OO PZ Revúca
npor. Roman Oravec – zástupca riaditeľa OO PZ Revúca,
o narušeniach verejného poriadku a organizačných nedostatkoch pri
kultúrnom podujatí – tanečnej zábave konanej v kultúrnom dome obce Sirk,
dňa 20.4.2018.
B/ Berie na vedomie: Informáciu hlavného kontrolóra obce Ing. Štefana Urbana o prijatých
opatreniach zo strany obce na predchádzanie narušeniam verejného poriadku
pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí na území obce Sirk.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 25/V/2018
K bodu č.5 Opätovné prejednanie organizácie kultúrneho podujatia „Sirkovský majáles“
A/ Berie na vedomie: Informáciu o zabezpečení kultúrneho podujatia „Sirkovský majáles“ zo strany
organizátora podujatia p. Štefana Mička plánovaného dňa 19.5.2018.
B/ Berie na vedomie: Upozornenie zástupcov Policajného zboru:
mjr. JUDr. Peter Lendacký - riaditeľ OO PZ Revúca
npor. Roman Oravec – zástupca riaditeľa OO PZ Revúca,
o možných rizikách a o potrebe dodržiavania ustanovení zákona č.96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien a doplnkov pri organizovaní
verejných kultúrnych podujatí zo strany organizátora podujatia a tiež obce Sirk.

.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 26/V/2018
K bodu č.6.: Žiadosti občanov
a) SMZ Jelšava a.s.
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Žiadosť SMZ Jelšava a.s. o poskytnutie priestorov kultúrneho domu na deň 23.6.2018,
k zabezpečeniu občerstvenia účastníkov turistického pochodu organizovaného pri
príležitosti 95. výročia vzniku Slovenských magnezitových závodov v Jelšave.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

UZNESENIE Č. 27/V/2018
K bodu č.6.: Žiadosti občanov
b) Žiadosť o finančnú výpomoc
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Zamieta:

P. Blažene Horváthovej, bytom Sirk č.167, žiadosť o poskytnutie vratnej pôžičky v sume
564,87 eur.

Hlasovanie:

ZA:
1 poslanec (Sendrei)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
4 poslanci
(Cangár, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce
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UZNESENIE Č. 28/V/2018
K bodu č.6.: Žiadosti občanov
c) Slovenský cyklo klub Magnezit Jelšava
Obecné zastupiteľstvo v Sirku
Schvaľuje:

Finančný príspevok vo výške 100,00 eur, pre žiadateľa Slovenský cyklo klub Magnezit
Jelšava na zabezpečenie športového podujatia „8. kolo Východoslovenskej cyklistickej
ligy“, ktoré sa bude konať dňa 5.7.2018.

Hlasovanie:

ZA:
5 poslancov (Cangár, Sendrei, Válentová, I. Ziman, M. Ziman)
PROTI:
0 poslancov
ZDRŽAL SA:
0 poslancov
NEHLASOVAL: 0 poslancov
NEPRÍTOMNÍ: 4 poslanci
(Dani, Nemetz, J. Kótai, S. Kótai)
POTREBNÉ KVÓRUM: 3 z prítomných
.................................
Daniel Fakla
starosta obce

Overovatelia: Ivan Cangár

............................

Blažena Válentová ............................

Za obecné zastupiteľstvo
Daniel Fakla
starosta obce
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