STAROSTA

OBC E

Číslo konania : 629 /2015

S I R N Í K
V Sirníku, dňa 16.10.2015

P OZVÁ N KA

Podľa § 13 ods. 4 písmena a/ zákona o obecnom zriadení
z v o l á v am
IX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sirník , ktoré sa uskutoční dňa

19. októbra 2015 ( pondelok ) od 19.00 hod
v kultúrnom dome v Sirníku s týmto programom :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z VIII. zasadnutia OZ
4. Prerokovanie Zmluvy o úvere
5. Rozpočtové opatrenie č 3
6. Prerokovanie aktuálnych otázok obce : informácia starostu obce o absolventskej praxe,
dobrovoľníckej práce, práce podľa §54 zákona o zamestnanosti, rekreačné pobyty pre
sociálne slabšie rodiny, spustenie služieb Integrovaného obslužného miesta pod značkou
IOMO
7. Rozprava
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Na toto zasadnutie OZ pozývam poslancov OZ, zástupcov politických strán a hnutí v obci
a občanov obce. Žiadam poslancov o dochvíľnu účasť .
Pracovné materiály rokovania sú k nahliadnutiu počas pracovnej doby na OcÚ .

Viktor K a l á n
starosta obce

Prílohy :
1 x vyhodnotenie uznesenia z VIII. zasadnutia OZ
1 x Zmluva o úvere

Zápisnica
Z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 19. októbra 2015
Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal zasadnutie OZ s nasledovným
programom: (príloha č. 1)
Bod č. 1 - O t v o r e n i e
Previedol starosta obce, privítal prítomných a zahájil rokovanie zasadnutia. Na základe
prezenčnej listiny zistil, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. (príloha
č. 2 prezenčná listina)
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: V. Volčko, R.Tušai.
Do návrhovej komisie boli zvolení: A. Kačo, J. Volčko, V. Nagyová
Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesenia z VIII. zasadnutia OZ
Vyhodnotené uznesenie bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Starosta obce sa opýtal poslancov, či k vyhodnoteniu majú pripomienky. Pripomienky a ani
dotazy neboli. OZ berie na vedomie plnenie uznesení z VIII. zasadnutia OZ.
(príloha č.3)
Bod č. 4 – Prerokovanie Zmluvy o úvere
Starosta informoval OZ o dôvodoch a možnostiach vyfinancovania projektu kamerového
systému v obci. Predložil OZ Zmluvu o úvere medzi MAXNETVORK, s. r. o. a Obcou
Sirník - OZ zmluvu jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 4)
Bod č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 3
Predložil starosta a referentka obce K. Krajníková.
OZ rozpočtové opatrenie č. 3 jednomyseľne schvaľuje. (príloha č. 5)
Bod č. 6 - Prerokovanie aktuálnych otázok obce: informácia starostu obce o absolventskej praxi,

dobrovoľníckej službe, o zamestnaní občanov podľa §54 zákona o zamestnanosti, rekreačné
pobyty pre sociálne slabšie rodiny, spustenie služieb Integrovaného obslužného miesta pod
značkou IOMO
Starosta obce informoval :
- o absolventskej praxi a dobrovoľníckej službe
- o možnosti rekondičného pobytu pre rodiny s nezaopatrenými deťmi . (príloha č. 5)
- spustení služieb IOMO
- o likvidácii čiernych skládok v obci
- o priebehu výstavby kamerového systému
- o prípravných prácach na rozpočte na rok 2016
- o zamestnaní občanov podľa § 54 zákona o zamestnanosti
Vyššie uvedené informácie OZ jednomyseľne berie na vedomie.
Bod č. 7 – Rozprava
Starosta otvoril rozpravu.
V obci sa na podnet poslancov bude konať rifľová zábava, v tejto súvislosti požiadali o
finančný príspevok v sume 100,- € na rifľovú zábavu - OZ jednomyseľne schvaľuje

Navrhol vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka a rigolov na ul.
Hlavnej - OZ návrh jednomyseľne schvaľuje.
V tejto súvislosti splnomocňuje starostu obce vykonaním prieskumu trhu na projektanta na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka a rigolov na ul. Hlavnej jednomyseľne
Bod č. 8 - Návrh na uznesenie
Za návrhovú komisiu predložila návrh na uznesenie Mgr. Nagyová V. Návrh bol jednomyseľne
schválený. (príloha č. 6 )
Bod č. 9 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

R. Tušai

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

V. Volčko

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

Prílohy: - podľa textu

Návrh na uznesenie
z IX. zasadnutia OZ v Sirníku, konaného dňa 19.10.2015
Obecné zastupiteľstvo v Sirníku
Konštatuje:
1. OZ je uznášaniaschopné
Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kontrolu plnenia uznesenia z VIII. zasadnutia OZ
informáciu o absolventskej praxi a dobrovoľníckej službe
informáciu o možnosti rekondičného pobytu pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
spustenie služieb IOMO
informáciu starostu o likvidácii čiernych skládok v obci
informáciu starostu obce o priebehu výstavby kamerového systému
prípravné práce na rozpočte na rok 2016
informáciu starostu o zamestnaní občanov podľa § 54 zákona o zamestnanosti

Volí:
1. Návrhovú komisiu: Kačo A., Volčko J., Nagyová V.
2. Overovateľov – Tušai R., Volčko V.
Schvaľuje :
1.
2.
3.
4.
5.

program zasadnutia OZ - jednomyseľne
zmluvu o úvere medzi MAXNETVORK, s.r.o a Obcou Sirník - jednomyseľne
rozpočtové opatrenie č.3 – jednomyseľne
finančný príspevok v sume 100,-€ na rifľovú “ zábavu - jednomyseľne
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka a rigolov na ul.
Hlavnej - jednomyseľne

Splnomocňuje :
1.

starostu obce vykonaním prieskumu trhu na projektanta na vypracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukciu chodníka a rigolov na ul. Hlavnej

Za návrhovú komisiu:
Meno a priezvisko

Podpis

1. Mgr. Valéria Nagyová

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

2. Arpád Kačo

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

3. Jozef Volčko

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

Viktor Kalán , starosta obce

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

