
Z á p i s n i c a   
z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 15. marca 2022 

  

Na základe § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starosta obce zvolal zasadnutie OZ s nasledovným programom: (príloha č. 1)  

  

Bod č. 1 - Otvorenie  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sirník otvoril zástupca starostu obce Mgr. Branislav 

Maďar (ďalej len „predsedajúci“), ktorý privítal prítomných a zahájil rokovanie zasadnutia OZ. 

Predsedajúci na základe prezenčnej listiny zistil, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a 

uznášať sa. Podľa prezenčnej listiny boli prítomní poslanci: Bc. Monika Hangyáková, Arpád 

Kačo, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa 

nezúčastnili poslanci: Ján Levkiv, Mgr. Valéria Nagyová. Poslanec Mgr. Branislav Maďar sa 

rokovania obecného zastupiteľstva zúčastnil ako predsedajúci bez práva hlasovať. (príloha č. 2 

Prezenčná listina)   

 

Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Predsedajúci určil za zapisovateľa p. Kláru Krajníkovú. Za členov návrhovej komisie 

predsedajúci navrhol: Bc. Moniku Hangyákovú a Janu Volčkovú.   

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Mgr. Marcela Zelvaya a Arpáda Kača.   

Keďže k uvedenej téme neboli žiadne pripomienky, predsedajúci dal hlasovať o 

predloženom návrhu.   

  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

 

Uznesenie OZ č. 303a/III/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 15. 

marca 2022 

K bodu č. 2. Voľba návrhovej komisie  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. volí návrhovú komisiu v zložení, predseda Bc. Monika Hangyáková. 

Členovia: Jana Volčková a overovateľov zápisnice Mgr. Marcel Zelvay a Arpád Kačo.  

  

Výsledok hlasovania:  

Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Marcel 

Zelvay, Arpád Kačo 

  

V Sirníku dňa 25.03.2022  

  

 

 

  

                 Viktor Kalán, starosta obce  

 

 

 



Bod č. 3 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Predsedajúci dal hlasovať o navrhnutom programe.  (príloha č. 1) 

  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

 

Uznesenie OZ č. 303b/III/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 15. 

marca 2022  

K bodu č. 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník.   

  

Výsledok hlasovania:   

Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Jana Volčková, Mgr. Marcel 

Zelvay, Arpád Kačo 

  

V Sirníku dňa 25.03.2022  

  

 

 

  

                 Viktor Kalán, starosta obce  

  

 

Bod č. 4 – Prerokovanie podania žiadosti - názov projektu: Cyklotrasa a náučný chodník 

v obci Sirník 

- výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov 38 438,02€ 

spolufinancovanie vo výške 5 % t. j. 1 921,90€ 

- kód výzvy: IROP-CLLD-Q088-512-002, označenie príslušnej Aktivity: B1 

Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 

Predsedajúci, otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

V rámci rozpravy predsedajúci predložil obecnému zastupiteľstvu upresnenie výšky 

spolufinancovania vyplývajúceho zo samotných podmienok žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci príslušnej výzvy, podľa ktorých sa jedná o nasledovnú úpravu: celkové 

oprávnené výdavky projektu vo výške 38437,02€, z ktorých výška spolufinancovania obcou činí 

9,94%, t. j. 3437,02€. 

 

Predsedajúci dal hlasovať. 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:   

 

Uznesenie OZ č. 304/III/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 15. 

marca 2022  

K bodu č. 4. – Prerokovanie podania žiadosti - názov projektu: Cyklotrasa a náučný chodník 

v obci Sirník 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje podanie žiadosti v rámci IROP a výšku spolufinancovania 

k projektu: 



- názov projektu: Cyklotrasa a náučný chodník v obci Sirník 

- výška spolufinancovania projektu: celkové oprávnené výdavky 38 437,02€ a 

spolufinancovanie vo výške 9,94 % t. j. 3437,02€ 

- kód výzvy: IROP-CLLD-Q088-512-002,  

- označenie príslušnej Aktivity: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej 

infraštruktúry 

  

Výsledok hlasovania:   

Za schválenie uznesenia hlasovali: Bc. Monika Hangyáková, Ján Levkiv, Mgr. Valéria 

Nagyová, Jana Volčková, Mgr. Marcel Zelvay  

  

V Sirníku dňa 24.04.2020  

  

  

  

                  Viktor Kalán, starosta obce  

 

Bod č. 5 – Rozprava  

V tomto bode rokovania už neodzneli žiadne príspevky prítomných. 

  

Bod č. 6 - Návrh na uznesenie   

Predložila predsedníčka návrhovej komisie Bc. Monika Hangyáková. Návrh bol schválený 

všetkými prítomnými poslancami OZ, (príloha č. 2)   

  

Bod č. 7 - Záver   

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.   

   

  

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

  

    Arpád Kačo    .............................................  

  

Zapísal: Klára Krajníková      ..............................................  

  

 

  

  

Prílohy: - podľa textu,   


