
 

UZNESENIE 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirk 

zo dňa 22.11.2022 

 

 

(1 – 6) 

Obecné zastupiteľstvo V Sirku sa na svojom ustanovujúcom zasadnutí uznieslo nasledovne: 

 

 

Bod 1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva / a,b, c, d, e, f / 

 

Uznesenie č. 1/XI/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e, že 

1. novozvolený starosta obce Daniel Fakla zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Ing.Martin Beláň, Ivan Cangár, Martina Donová, Alžbeta Kovalčíková, Peter 

Lesnický, Juraj Petročko, Edita Sentandrášiová, Blažena Válentová, Marian Ziman. 

 

 

 

 

         Daniel Fakla 

         starosta obce 

 

Uznesenie č.2/XI/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

schvaľuje 

zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia p. Daniela Faklu a overovateľov zápisnice Ing. 

Martina Beláňa a p.Petra Lesnického. 

 

Hlasovanie: ZA: 8 poslancov  /Cangár, Donová, Kovalčíková, Lesnický,Petročko, 

     Sentandrášiová, Válentová, Ziman/ 

  PROTI: 0 poslancov 

  ZDRŽAL SA: 1 poslanec /Ing. Beláň / 

   NEHLASOVAL: 0 poslancov 

  NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov 

 

 

 

 

 

         Daniel Fakla 

         starosta obce 

 

 



Bod 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 3/XI/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

schvaľuje doplnený program nasledovne: 

 

1./ Úvodné náležitosti: 

 a./ Otvorenie zasadnutia. 

 b./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 c./ Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a 

 odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  novozvoleného 

 obecného zastupiteľstva. 

 d./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

 ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

 e./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 f./ Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

2./ Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva. 

3./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva – určenie zástupcu. 

4./ Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

5./ Určenie platu starostu obce. 

6./ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

7./ Diskusia 

8./ Záver 

 

Hlasovanie: ZA: 9 poslancov  /Ing.Beláň,Cangár,Donová,Kovalčíková, 

     Lesnický,Petročko, Sentandrášiová, Válentová,Ziman/ 

  PROTI: 0 poslancov 

  ZDRŽAL SA: 0 poslancov 

   NEHLASOVAL: 0 poslancov 

  NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov 

 

 

 

 

         Daniel Fakla 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva – určenie zástupcu. 

 

Uznesenie č. 4/XI/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

poveruje 

poslanca Ing. Martina Beláňa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: ZA: 8 poslancov  /Cangár, Donová, Kovalčíková, Lesnický,Petročko, 

     Sentandrášiová, Válentová, Ziman/ 

  PROTI: 0 poslancov 

  ZDRŽAL SA: 1 poslanec /Ing. Beláň / 

   NEHLASOVAL: 0 poslancov 

  NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov 

 

         

 

         Daniel Fakla 

         starosta obce 

 

 

 

 

Bod 4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a 

členov komisií. 

 

Uznesenie č. 5/XI/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

berie na vedomie zriadenie komisií pri OZ v Sirku v tomto zložení: 

 

1/Sociálna komisia: predseda: p. Válentová ,členovia: p. Kovalčíková, Ing. Beláň 

  

2/Komisia ochrany verejného poriadku a priestupkov: predseda: p. Cangár, členovia: 

p. Petročko, p. Sentandrášiová 

 

3/Komisia mládeže, kultúry a športu: predseda: Ing. Beláň, členovia: p. Petročko, p.Lesnický 

 

4/Hospodárska komisia, LVH, stav. poriadku: predseda: p. M. Ziman 

 členovia: p. Ing. Beláň, p. Petročko,p. Lesnický 

 

5/ Komisia na riešenie rómskej problematiky: predseda: p. Donová,členovia: 

p. Válentová,p. Sentandrášiová, p. Cangár 

  

6/ Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda: Ing. Beláň, členovia: p. Petročko, p. Ziman, 

p.Sentandrášiová 

  

7/ Inventarizačná komisia: predseda: p.Lesnický, člen: Ing. Beláň,p.Donová,p.Cangár, p.Petročko, 

p.Kovalčíková, p.Sentandrášiová,p.Válentová,p.Ziman 



 

8/ Vyraďovacia a likvidačná komisia: predseda: p.Sentandrášiová 

člen: p. Ing. Beláň,p.Donová, p.Cangár, p.Petročko,p.Kovalčíková,p.Sentandrášiová, p.Válentová, 

p.Ziman. 

  

 

 

         

         Daniel Fakla 

         starosta obce 

 

 

 

 

Bod 5. Určenie mesačného platu starostu 

Uznesenie č. 6/XI/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Daniela Faklu podľa 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve x tabuľkový násobok 2,20 + 10 % navýšenie, čo 

predstavuje 2.932.- €. 

 

Hlasovanie: ZA: 7 poslancov  /Ing.,Beláň,Cangár, Donová, Kovalčíková, Lesnický, 

     Sentandrášiová, Válentová, / 

  PROTI: 0 poslancov 

  ZDRŽAL SA: 2 poslanci /Petročko, Ziman / 

   NEHLASOVAL: 0 poslancov 

  NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov 

 

 

 

 

         Daniel Fakla 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod 6. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

Uznesenie č. 7/XI/202 

Obecné zastupiteľstvo v Sirku 

schvaľuje 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2022 – 6 dní v sume 801,77 €. 

 

Hlasovanie: ZA: 7 poslancov  /Ing.,Beláň,Cangár, Donová, Kovalčíková, Lesnický, 

     Sentandrášiová, Válentová, / 

  PROTI: 0 poslancov 

  ZDRŽAL SA: 2 poslanci /Petročko, Ziman / 

   NEHLASOVAL: 0 poslancov 

  NEPRÍTOMNÍ: 0 poslancov 

 

 

 

         Daniel Fakla 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Daniel Fakla 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Beláň Martin .........................…... 

 

p. Peter Lesnický  .........................…... 

   

 

          Za obecné zastupiteľstvo 

         Daniel Fakla 

         starosta obce 


