
Z á p i s n i c a  

z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo 

dňa 14. decembra 2021  

  

Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v obci Sirník (ďalej len OZ) s nasledovným programom: (príloha č. 1 Pozvánka)  

  

Bod č. 1 - Otvorenie  

Otvorenie previedol starosta obce Viktor Kalán, ktorý privítal prítomných a zahájil rokovanie 

zasadnutia OZ. Starosta na základe prezenčnej listiny zistil, že na zasadnutí nie je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo nie je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Podľa prezenčnej listiny boli prítomní poslanci: Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Marcel 

Zelvay.  

Neprítomní poslanci:  Arpád Kačo, Mgr. Valéria Nagyová, Jana Volčková,  Mgr. Branislav 

Maďar, Ján Levkiv (príloha č. 2 prezenčná listina )  

 

Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

Starosta   vzhľadom  na  neprítomnosť  väčšiny poslancov nepredložil návrh na zloženie 

návrhovej komisie.  

 

Starosta obce Sirník, podľa § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Sirník 

z 05. decembra 2018, určil za overovateľov zápisnice  Bc. Moniku Hangyáková , Mgr. Mgr. 

Marcela Zelvaya. 
 

Starosta obce Sirník, podľa § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Sirník 

z 05. decembra 2018, určil za zapisovateľa zápisnice  Kláru Krajníkovú.  

 

Starosta informoval prítomných, že  sa  na poslancov   obratí  emailovou žiadosťou   v ktorom ich 

poprosí, aby  podali  týždenne informáciu,  o schopnosti  zúčastniť sa rokovaní  OZ .Na základe 

takto  získaných  informácií zvolá   najbližšie zasadnutie OZ.   

Prítomným  odovzdal  nasledovné  vianočné myšlienky.    

Vážené poslankyne, vážení poslanci Obecného zastupiteľstva, milí    zamestnanci obce, 

vážení prítomní,     

adventné obdobie prináša do domova každého z nás neopakovateľnú atmosféru Vianočných 

sviatkov. Je to obdobie spomienok a túžob v atmosfére porozumenia a lásky, a tiež 

neopakovateľnej rodinnej pohody. A to aj napriek tomu, že aktuálne prežívame ťažké a turbulentné 

obdobie plné neistoty, ale aj obáv.  

Koronakríza aj v našej malej obci odhalila mnohé veci a poznačila   osudy niektorých rodín. 

Upozornila nás, ľudí, na to, akí sme zraniteľní   a bezmocní. Bola a je obdobím skúšky našej 

každodennej   súdržnosti.  

Ukázalo sa, že poslanci OZ a zamestnanci našej obce sú dôveryhodní. Na základe ohlasov je 

zrejmé, že to čo robíte v prospech našej obce, si obyvatelia cenia a vážia. Veď ste pripravení byť 

im neustále nápomocní v tomto náročnom,   pandémiou poznačenom období. 

Práve preto sa teraz chcem všetkým Vám poďakovať za spoluprácu počas celého roka, ktorý bol, 

ako som povedal, náročný, zložitý a z hľadiska mnohých rozhodnutí komplikovaný. Aj vďaka 



Vám obyvatelia našej maličkej obce vedia, že im samospráva cestou   Vás ponúka odvahu, 

rozvahu, oporu aj perspektívu.  

Vážení poslanci Obecného zastupiteľstva, milí zamestnanci obce, vážení prítomní,    

dovoľte mi, zaželať Vám a Vaším blízkym, aby bol každý deň roka 2022 sprevádzaný pevným 

zdravím, pozitívnou energiou, nadhľadom a rozvahou a samozrejme aj Božím požehnaním.  

Ďakujem Vám za vykonanú prácu v roku 2021!     

 

 Po ukončení  vystúpenia poďakoval  za  účasť, poprial  pekný zvyšok adventného dňa  

a zasadnutie  OZ ukončil.       

 

 

Overovatelia: Mgr. Marcel Zelvay     ............................................  

  

                       Bc. Monika. Hangyáková      ..........................................  

  

  

 

Zapísala  Klára  Krajníková     ..............................................  

 


