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Zápisnica 
z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sirk 

konaného dňa 22.11.2022.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice 

 

PROGRAM: 

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./ Diskusia. 

7./ Záver. 

 

K bodu 1. 

a/Otvorenie zasadnutia 

V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvolal starosta obce p. 

Daniel Fakla ustanovujúce zasadnutie OZ. Starosta obce otvoril rokovanie zastupiteľstva a 

privítal p.Belánovú, ako predsedníčku miestnej volebnej komisie. Ďalej privítal hlavného 

kontrolóra obce, novozvolených poslancov OZ, ako aj prítomných hostí. Navrhol, aby určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice prebehlo až po zložení sľubu starostu a novozvolených 

poslancov. Starosta obce dal slovo p. Belánovej, aby oboznámila prítomných s výsledkami 

komunálnych volieb v našej obci. 

 

b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – odložené po zložení sľubov 

 

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

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

Pani Belánová, ako predsedníčka miestnej volebnej komisie predniesla správu MVK o 

výsledkoch volieb do samosprávneho orgánu, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. Prečítala 

zápisnicu a oboznámila prítomných s výsledkami volieb na starostu obce ako aj poslancov OZ. 

Ďalej prečítala poradie náhradníkov za poslancov do OZ. Kópia zápisnice MVK o výsledkoch 

volieb tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Po prečítaní výsledkov volieb poprosila predsedkyňa MVK novozvoleného starostu obce 

p.Daniela Faklu aby zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Novozvolený starosta obce 

p. Daniel Fakla prečítal sľub a podpísal ho. Následne mu predsedkyňa MVK odovzdala 

osvedčenie o zvolení za starostu obce a insígnie obce. 

 

e/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 Novozvolený starosta obce p. Daniel Fakla informoval zvolených poslancov o zložení sľubu 

poslanca OZ. Prečítal sľub poslanca OZ a poslanci v abecednom poradí slovom 

„SĽUBUJEM“ a podpisom zložili zákonom predpísaný sľub. Starosta obce im zablahoželal a 

poprial veľa úspechov v práci poslancov OZ a odovzdal novozvoleným poslancom osvedčenia. 

 

f/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Novozvolený starosta obce predniesol príhovor k poslancom OZ a k prítomným hosťom. 

Konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní všetci 9 poslanci a všetci zložili zákonom predpísaný 

sľub, čiže OZ je uznášania schopné. 

 

OZ zobralo informácie na vedomie / Uznesenie č. 1/XI/2022 / 

  

b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ing. Martina Beláňa a p. Petra Lesnického 

Za zapisovateľa navrhol p. Daniela Faklu 

 

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 

 

Uznesenie bolo prijaté / uznesenie č. 2/XI/2022 / 

 

 

K bodu 2.: Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

Starosta navrhol doplniť program zasadnutia o ďalší bod  – Preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky starostu obce . 

Starosta obce dal hlasovať za program dnešného zasadnutia s touto zmenou. 

 

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 

 

 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 3/XI/2022). 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 

 

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 

 

K bodu 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva – určenie zástupcu. 

Starosta obce navrhol p. Ing. Martina Beláňa k povereniu zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa 

§ 12 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v prípade dlhodobej neprítomnosti 

starostu obce. 

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 

 

Uznesenie bolo prijaté / uznesenie č. 4/XI/2022 / 

 

 

K bodu 4.: Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

Starosta obce navrhol aby pri obci pracovalo 8. komisií. Po rozprave a nominácii predsedov a 

členov komisií, starosta navrhol toto zloženie komisií: 

 

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 
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 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. 

  

Nakoľko poslanci navrhli doplniť do ďalšieho zasadnutia OZ členov komisií z radov občanov 

a doplniť náplň práce jednotlivých komisií, uvedené doterajšie zloženie komisií zobralo OZ 

na vedomie./uznesenie č.5/XI/2022 / 

 

K bodu 5.: Určenie platu starostu obce 

Novozvolený starosta obce navrhol plat starostu obce podľa §4 ods.1 a 2 zákona č.253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov ako základný plat s navýšením platu 10%, tak ako bolo schválené 

doposiaľ. 

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 

 

Týmto sa určuje plat starostu obce nasledovne: 

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

navýšenie, čo predstavuje sumu 2.932.-€.  

 

Uznesenie bolo prijaté / uznesenie č. 6/XI/2022 / 

 

K bodu 6.: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

Starosta informoval že dnešným dňom mu zaniká jeden mandát a zároveň vzniká nový. 

Nevyčerpanú dovolenku z roku 2022 si nesmie preniesť do ďalšieho kalendárneho roku ani 

vyčerpať do konca roku 2022. Preplatenie dovolenky starostu musí schváliť OZ. Ide o 6 dní a 

sumu 801,77 eur. Starosta dal následne hlasovať o preplatení tejto dovolenky. 

 

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 
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Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/XI/2022). 

 

K bodu 7: Diskusia 

 

V krátke diskusii starosta obce, poslanci aj ostatní prítomní predniesli svoje postrehy a 

upozornenia k zlepšeniu celkového života v obci, upozornili na nedostatky a možnosti ich 

odstránenia. Starosta informoval o nových výzvach a projektoch, ktoré by bolo možné 

realizovať v novom volebnom období a prispeli by tak k skvalitneniu života občanov v obci. 

 

K bodu 8.: Záver 

OZ prebralo všetky body dnešného ustanovujúceho zasadnutia a program bol vyčerpaný. 

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 

ustanovujúceho OZ. 

 

 

 

Zapísal: Daniel Fakla 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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

   

 

           Za obecné zastupiteľstvo 

         Daniel Fakla 

         starosta obce 


