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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku konaného dňa 29.11.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice. 
         
Overovatelia zápisnice:   p. Ing. Martin Beláň a p. Blažena Válentová 
Zapisovateľ:  p. Daniel Fakla 
 
P r o g r a m:  
1./  Otvorenie zasadnutia  
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3./ Rozšírenie kamerového systému 
4./ Informácie starostu obce 
5./ Žiadosti občanov 
6./ Diskusia 
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 a hostí a konštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 7 poslanci, 
čiže OZ je uznášaniaschopné.  
 
Neprítomní:  2 poslanci OZ. 
Chýbajúci poslanec p. Milan Herich sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti a p. Martina Skříčková 
svoju neúčasť neospravedlnila. 
 
K bodu 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing. Martina Beláňa a p. Blaženu Válentovú. 
Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol p. Daniela Faklu.      
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko,  

Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 20/XI/2019). 
 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
Starosta sa opýtal poslancov, či majú niečo na doplnenie do programu dnešného zasadnutia – bez 
návrhu. Starosta následne navrhol zaradiť 2 nové body do programu  

– Schválenie programu zastupiteľstva  ako bod č.3,  
– Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3 ako bod č.5. 

Tým sa posunie bod č. 3 o jedno poradie nadol (ako bod č.4) a ostatné body programu č.4,5,6,7,8 sa 
posunú o dva poradia nadol ako body č.6,7,8,9,10. 
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Starosta dal hlasovať o novom programe zastupiteľstva.  
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 21/XI/2019). Program zasadnutia bo schválený s 2 zmenami. 
   
Schválený program:  
1./  Otvorenie zasadnutia  
2./      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3./ Schválenie programu zastupiteľstva 
4./ Rozšírenie kamerového systému 
5./ Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3 
6./ Informácie starostu obce 
7./ Žiadosti občanov 
8./ Diskusia 
9./   Uznesenia  
10./  Záver  
 
K bodu 4.:  Rozšírenie kamerového systému 
Starosta informoval, že obec sa zapojila do výzvy na rozšírenie kamerového systému – prevencia 
kriminality. Obec dostala na tento projekt 8.000,00 eur. 
 
Následne starosta obce informoval, že prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu tohto projektu 
formou výzvy na predkladanie ponúk. Toto už bolo ukončené a vyhodnotené. Následne informoval 
o zápisnici z vyhodnotenia ponúk. 
Prihlásili sa 3 firmy: PROGRES MT s.r.o., Košice – okolie 10.908,12 eur s DPH 
   MARMONT s.r.o., Ploské – Ortáše 11.994,00 eur s DPH 
   MONTECH Slovakia s.r.o., Košice 12.312,00 eur s DPH 
Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk všetci uchádzači splnili podmienky a požiadavky na predmet 
zákazky a preto sa prijíma ponuka uchádzača z najnižšou ponukou - PROGRES MT s.r.o., Košice – okolie 
v plnom rozsahu. 
 
Prebehla diskusia. Starosta informoval, že pôjde o 3ks kamier, podľa projektu sa 1 kamera umiestni k 
spodnej autobusovej zastávke v Starom Sirku smerom na Červeňany, 2 kamery sa umiestnia v „uličke“ 
v Starom Sirku. 
 
Starosta dal hlasovať za realizáciu rozšírenia kamerového systému firmou PROGRES MT s.r.o. Kráľovce 
177, 044 44 Košice – okolie v cene 10908,12 eur s DPH.   
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 22/XI/2019). 
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K bodu 5.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3 
Starosta obce predniesol žiadosť riaditeľa ZŠ v Sirku p. Mgr. Jambricha na zmenu rozpočtu 
a rozpočtové opatrenia ZŠ v Sirku. Ďalej informoval, že je potrebné urobiť ešte jedno rozpočtové 
opatrenie z dôvodu získania a čerpania dotácie na rozšírenie kamerového systému. 
 
Úpravu rozpočtu obce predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Urban. Úprava rozpočtu bola 
prevedená v príjmovej a tiež vo výdavkovej časti nasledovne:  

- v časti bežné príjmy rozpočtu – Prenesený výkon štátnej správy (312 012) zníženie položky 
o sumu 9.701,60 eur (z pôvodných 513.980,00 eur na 504.278,40 eur) – na základe žiadosti 
riaditeľa ZŠ v Sirku (rozpočtové opatrenie ZŠ č.1). 

- presun finančných prostriedkov v sume 30.000,00 eur v rámci rozpočtu ZŠ z položky 630 
(réžia) na položku 610 (mzdy) o sumu 22.230,00 eur, a na položku 620 (odvody) o sumu 
7.770,00 eur – na základe žiadosti riaditeľa ZŠ v Sirku (rozpočtové opatrenie ZŠ č.1). 

- v časti kapitálové príjmy rozpočtu (322 001 – Transfery zo štátneho rozpočtu - dotácia na 
rozšírenie kamerového systému od MV SR) vytvorenie a navýšenie položky v sume 
8.000,00 eur – z dôvodu rozšírenia kamerového systému, 

- v časti kapitálové výdavky rozpočtu – Verejný poriadok a bezpečnosť (713 005 - nákup 
špeciálnych strojov, prístrojov,  zariadení, techniky, náradia a materiálu – kód zdroja 111) 
vytvorenie a navýšenie položky v sume 8.000,00 eur - z dôvodu rozšírenia kamerového 
systému, 

- v časti kapitálové výdavky rozpočtu – Verejný poriadok a bezpečnosť (713 005 - nákup 
špeciálnych strojov, prístrojov,  zariadení, techniky, náradia a materiálu – kód zdroja 46) 
vytvorenie a navýšenie položky v sume 3.000,00 eur - z dôvodu rozšírenia kamerového 
systému, 

- v časti kapitálové výdavky rozpočtu – Všeobecné verejné služby (714 001 – nákup 
dopravných prostriedkov – kód zdroja 46) zníženie položky o sumu 3.000,00 eur (z 
pôvodných 10.000,00 eur na 7.000,00 eur) - z dôvodu rozšírenia kamerového systému. 

 
Týmto rozpočtovým opatrením sa:   

- znížia celkové bežné príjmy na konečných 1.203.452,40 € (z 1.213.154,00 €)  
- zostanú bežné výdavky na konečných   668.384,00 € (bez zmeny) 

  - zvýšia kapitálové príjmy na konečných  548.000,00 € (540.000,00 €) 
  - zvýšia kapitálové výdavky na konečných  698.000,00 € (zo 690.000,00 €) 
Po rozpočtovom opatrení č.3 je rozpočet obce prebytkový v sume 30.790,00 eur. 
 
Prebehla krátka diskusia, v ktorej na jednotlivé otázky poslancov k úprave rozpočtu odpovedal starosta 
obce a hlavný kontrolór obce. 
Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3: 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 23/XI/2019). 
 



 4 

K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
Starosta obce informoval o plnení uznesení. Všetky uznesenia za minulé obdobie (od 10.11.2017) sú 
splnené okrem: 
 
UZNESENIE Č. 5/VIII/2019 – Výťah v zdravotnom stredisku. Starosta informoval, že u MUDr. Konca, je 
dotazník pre pacientov, v ktorom sa majú vyjadriť či je z ich strany záujem o takýto výťah. Pred 
schvaľovaním rozpočtu na rok 2020 sa tento dotazník vyhodnotí, a na základe ďalšej diskusie sa 
naplánujú alebo nenaplánujú finančné prostriedky na realizáciu tohto výťahu v roku 2020. 
 
UZNESENIE Č. 8/XI/2019 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií – starosta informoval, že pri 
rekonštrukcii 5ks kanálových šácht, je potrebné už len zaliať nový asfalt. 
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 24/XI/2019). 
 
b/ Ohňostroj 
Starosta navrhol na Silvester 2019 zakúpiť pyrotechniku v sume do 500,- eur (suma je rovnaká ako 2 
predchádzajúce roky).  
Pyrotechnika bude rozdelená do častí obce nasledovne: 
 časť Sirk – v sume 200 eur, 
 časti Červeňany, Železník a Šrobárka – v sume po 100 eur. 
Starosta dal hlasovať za tento návrh. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 25/XI/2019). 
 
c/ Kultúrne podujatia - Turnaj v šachu, Výlet na Zbojskú 
Starosta informoval, že dňa 30.11.2019 od 13,00 hod., plánovalo zorganizovať OZ Sirkovanci a obec 
Sirk Šachový turnaj v Kultúrnom dome v Sirku – ale pre malý záujem sa neuskutoční.  
 
Starosta informoval, že dňa 7.12.2019, plánuje OZ Sirkovanci a obec Sirk zorganizovať autobusový výlet 
na chatu Zbojská – Zabíjačkové dni. Uskutoční sa ak bude dostatočný počet záujemcov (prihlásených).  
 
OZ zobralo informácie na vedomie. 
Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 26/XI/2019). 
 
K bodu 7.:  Žiadosti občanov 
a) Renáta Urbanová – žiadosť o povolenie na postavenie prístrešku. 
Starosta predniesol žiadosť menovanej o povolenie na postavenie jednoduchého dreveného prístrešku 
s plechovou strechou k potravinám na budove č.66 v obci Sirk (k vstupu do pivnice). Prístrešok bude 
v prípade údržby budovy demontovateľný. 
 
Prebehla diskusia. 
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Starosta dal následne hlasovať o tejto žiadosti. 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov   

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci  

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 27/XI/2019). 
 
b/ p. Ing. Martin Beláň – žiadosť o plechovú bránu 
Prítomný p. Ing. Martin Beláň požiadal o bezodplatné poskytnutie 1ks starej dvojkrídlovej plechovej 
brány z obecnej budovy Požiarnej zbrojnice. 
 
Prebehla diskusia. 
 
Starosta dal hlasovať o tejto žiadosti: 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Kacian, Petročko, Válentová, 

Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 

Uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 28/XI/2019). Žiadosť bola schválená. 
 
K bodu 8.:  Diskusia 
a/ p. poslanec Mgr. D. Ziman – upozornil, že nad zadný vchod do jedálne je potrebné umiestniť 
striešku, aby sa v zimnom období predišlo úrazom detí (námraza, pád cencúľov). Starosta odpovedal, 
že je v pláne vybudovať novú striešku a upraviť zároveň aj striešku pred zdravotným strediskom, ktorá 
tiež nie je ideálne riešená. Odporučil aby zatiaľ deti chodili do jedálne hlavným vchodom. 
 
Ďalej p. D. Ziman upozornil na potrebu vyčistiť cestu od Cintorínu na Ladislave smerom k pamätníku od 
prevísajúcich konárov. 
 
b/ p. poslanec Petročko – sa opýtal, kedy začne fungovať ženský doktor. Starosta odpovedal, že presný 
termín musí zistiť. Priestory sú pripravené. 
 
c/ p. poslankyňa Válentová – sa opýtala, kedy bude poskytnutá maringotka (karavan) pre OZ Cesta 
von. Starosta odpovedal, že musí preveriť ešte jednu možnosť, a to – v obci pri spodnej bráne na 
„KOVO“ sa nachádza unimobunka (bývalá vrátnica), ktorá je roky nevyužitá a podľa neho je to lepšie 
riešenie pre činnosť OZ Cesta von, ako na poslednom zasadnutí OZ prejednávaní karavan od p. 
poslanca Ing. Beláňa. 
 
d/ p. Remper – sa opýtal, kedy obec odprace neporiadok z okolia rozoberanej stodoly v Starom Sirku. 
Starosta odpovedal, že je to súkromný majetok, majitelia si túto stodolu dali miestnym rozobrať 
a neporiadok tam asi zostal. Upozorní majiteľov, nech to dajú do poriadku. 
 
e/ p. Belán – informoval, že horná brána na cintoríne v Sirku je otvorená, zver sa cez ňu dostáva na 
cintorín a rovnako cez ňu nosia Rómovia drevo z lesa. Navrhol aby sa uzamkla.  
 
f/ p. G. Cangárová – upozornila na neporiadok okolo budovy na náradie na „Cvičisku“ na Ladislave. 
Starosta odpovedal, že neporiadok dá odstrániť.  
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g/ p. poslanec Cangár – navrhol, aby obec udelila finančnú alebo vecnú odmenu pre p. Zuzanu 
Horváthovú, ktorá pracuje na MOS (AČ) lebo si príkladne a zodpovedne plní zverené úlohy.  Prebehla 
diskusia, po ktorej starosta oznámil, že požiada koordinátorov aby navrhli najlepších pracovníkov, 
ktorých by obec mohla následne odmeniť. Následne na ďalšom zastupiteľstve predloží takýto návrh na 
schválenie. 
 
K bodu 9.:  Uznesenia 
Uznesenia boli prijímané priebežne pri jednotlivých bodoch. 
     
K bodu 10: OZ prebralo všetky body dnešného zasadnutia a program bol vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Overovatelia:     p. Ing. Martin Beláň ............................ 
                           

               p. Blažena Válentová ............................ 
 

                       
                  Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                    starosta obce  
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U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sirku, ktoré sa konalo dňa 29.11.2019 

 
 
UZNESENIE Č. 20/XI/2019 
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. Ing. Martina Beláňa, p. Blaženu Válentovú. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 21/XI/2019 
K bodu 3.: Schválenie programu zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Program dnešného rokovania OZ s dvomi zmenami: 

- Schválenie programu zastupiteľstva  ako bod č.3,  
- Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3 ako bod č.5. 

 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  5 zo všetkých poslancov 
 

.................................  
         Daniel Fakla 

       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 22/XI/2019 
K bodu 4.:  Rozšírenie kamerového systému 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozšírenie kamerového systému v časti Starý Sirk firmou PROGRES MT s.r.o. Kráľovce 

177, 044 44 Košice – okolie, v celkovej cene 10908,12 eur s DPH. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

.................................  
        Daniel Fakla 

                       starosta obce 
UZNESENIE Č. 23/XI/2019 
K bodu 5.:  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Rozpočtové opatrenie č.3: 

- zníženie bežných príjmov v časti Prenesený výkon štátnej správy – na položke 312 012 
o 9.701,60 eur (rozpočtové opatrenie ZŠ č.1), 
- presun finančných prostriedkov v sume 30.000,00 eur v rámci rozpočtu ZŠ z položky 
630 (réžia) na položku 610 (mzdy) o sumu 22.230,00 eur, a na položku 620 (odvody) 
o sumu 7.770,00 eur (rozpočtové opatrenie ZŠ č.1), 
- navýšenie kapitálových príjmov v časti Transfery zo štátneho rozpočtu (dotácia na 
rozšírenie kamerového systému od MV SR) - na položke 322 001 o 8.000,00 eur, 
- navýšenie kapitálových výdavkov v časti Verejný poriadok a bezpečnosť - nákup 
špeciálnych strojov, prístrojov,  zariadení, techniky, náradia a materiálu – na položke 
713 005 (kód zdroja 111) o 8.000,00 eur, 
- navýšenie kapitálových výdavkov v časti Verejný poriadok a bezpečnosť - nákup 
špeciálnych strojov, prístrojov,  zariadení, techniky, náradia a materiálu – na položke 
713 005  (kód zdroja 46) o 3.000,00 eur 
- zníženie kapitálových výdavkov v časti Všeobecné verejné služby - nákup dopravných 
prostriedkov – na položke 714 001 o 3.000,00 eur. 
 

Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 
Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 

PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

.................................  
        Daniel Fakla 

                       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 24/XI/2019 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
a/ Plnenie uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení. 

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

         Daniel Fakla 
       starosta obce 

 
UZNESENIE Č. 25/XI/2019 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
b/ Ohňostroj 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Zakúpenie zábavnej pyrotechniky na Silvester 2019 v sume do 500,00 eur s DPH. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

.................................  
        Daniel Fakla 

                       starosta obce 
 
 
 
UZNESENIE Č. 26/XI/2019 
K bodu 6.:  Informácie starostu obce 
c/ Kultúrne podujatia - Turnaj v šachu, Výlet na Zbojskú 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Berie na vedomie:  Informáciu starostu obce o plánovaných kultúrnych podujatiach – Turnaj 

v šachu a Výlet na Zbojskú.  
 
 
.................................  

         Daniel Fakla 
       starosta obce 
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UZNESENIE Č. 27/XI/2019 
K bodu 7.:  Žiadosti občanov 
a) Renáta Urbanová – žiadosť o povolenie na postavenie prístrešku 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Žiadosť p. Renáty Urbanovej o povolenie na postavenie prístrešku k potravinám na 

budove č.66 v obci Sirk. 
 
Hlasovanie: ZA:           7 poslancov  (Ing. Beláň, Cangár, Kacian, Petročko, 

Válentová, Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  0 poslancov  

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 
 

.................................  
        Daniel Fakla 

                       starosta obce 
UZNESENIE Č. 28/XI/2019 
K bodu 7.:  Žiadosti občanov 
b/ p. Ing. Martin Beláň – žiadosť o plechovú bránu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sirku 
 
Schvaľuje:  Žiadosť p. Ing. Martina Beláňa o bezodplatné poskytnutie 1ks starej dvojkrídlovej 

plechovej brány z obecnej budovy Požiarnej zbrojnice.  
 
Hlasovanie: ZA:           6 poslancov  (Cangár, Kacian, Petročko, Válentová, 

Mgr. D.Ziman, M.Ziman) 
PROTI:      0 poslancov 
ZDRŽAL SA:  1 poslanec (Ing. Beláň) 

  NEHLASOVAL:  0 poslancov 
NEPRÍTOMNÍ:   2 poslanci (Herich, Skříčková) 
POTREBNÉ KVÓRUM:  4 z prítomných 

.................................  
         Daniel Fakla 

                      starosta obce 
 
K bodu 8.:  Diskusia 
Písmená: a,b,c,d,e,f,g 
Neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 
Overovatelia:     p. Ing. Martin Beláň ............................ 
                           

               p. Blažena Válentová ............................ 
                       
                  Za obecné zastupiteľstvo  
                  Daniel Fakla 
                    starosta obce   


