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

zo dňa 24. novembra 2022 

 

Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal ustanovujúce zasadnutie  OZ 

s nasledovným programom: (príloha č. 1) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2. Poverenie poslanca, ktorý  bude  zvolávať  a  viesť  zasadnutia  obecného  

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedov komisií. 

4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

1. Úvodné náležitosti: 

 

a) Otvorenie zasadnutia  
Po odznení štátnej hymny SR otvorenie previedol  starosta obce V. Kalán, ktorý privítal 

prítomných  a zahájil rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ.  

Starosta 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, Jana Volčková, 

Mgr. Branislav Maďar, Ján Levkiv, Mgr. Marcel Zelvay, Arpád Kačo, Mgr.  Valéria Nagyová. 

(príloha č. 2 prezenčná listina)  
 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľa zápisnice  predsedajúci  určil: K. Krajníkovú,  za  overovateľov  zápisnice 

Mgr. M. Zelvaya, Bc. M. Hangyákovú.   

 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.  

Predsedajúci požiadal  predsedníčku MVK, M. Volčkovú, aby  informovala  prítomných  

o výsledkoch  volieb  do  obecného zastupiteľstva  a o výsledku  voľby  starostu obce.  

Predsedníčka MVK  M. Volčková oboznámila  prítomných s obsahom zápisnice MVK 

o výsledkoch  volieb  do  obecného zastupiteľstva  a o výsledku  voľby  starostu obce. 

Zablahoželala im k úspechu vo voľbách. (príloha č. 3) 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Predsedajúci  vyzval  prítomných, aby  vstali.  Prečítal  text  sľubu,  zložil sľub slovom 

„sľubujem“ a podpísal sa pod text sľubu.  Predsedníčka  MVK  M. Volčková mu odovzdala  

osvedčenie o zvolení za starostu obce. (príloha č. 4) 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta  požiadal prítomných, aby vstali. Poprosil Mgr. V. Nagyovú, aby prečítala text sľubu 

poslanca. Starosta v abecednom poradí podľa priezviska vyzval poslancov, aby  predstúpili po 

jednom a vyberal  sľub. Každý poslanec zložil sľub slovom „sľubujem“ a podpísal sa pod text 

sľubu. Predsedníčka MVK  M. Volčková zvoleným poslancom odovzdala osvedčenia 



o zvolení. Prítomní  a starosta  obce im zablahoželali  k úspechu vo voľbách a starosta im 

odovzdal kyticu a blahoželanie  v listinnej  podobe.   

Starosta poprosil poslancov, aby podpísali záznam o poučení osoby oprávnenej spracúvať 

osobné údaje a záväzok mlčanlivosti v zmysle ust.§ 79 odst.2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (príloha č. 5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g)). 

  

f) Vystúpenie starostu 

Slova sa  ujal  novozvolený starosta  a predniesol svoj príhovor. (príloha č. 6) 

 

Uznesenie č. 1/XI/2022 z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sirník 

zo dňa 24. novembra 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Sirník  

A . b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B . k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolený starosta obce Viktor Kalán zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos, Arpád Kačo,  

Slavomír Leco, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Valéria  Nagyová, Mgr. Marcel 

Zelvay 
 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta 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, Roland Horos,  

Arpád Kačo, Slavomír Leco, Mgr. Branislav Maďar, Mgr.  Valéria Nagyová. Mgr. Marcel 

Zelvay  .  

Starosta  predložil    návrh  programu  ustanovujúceho zasadnutia. Spýtal sa prítomných,  či 

sú pozmeňujúce návrhy. Keďže pripomienky  neboli, starosta dal hlasovať o programe  

ustanovujúceho zasadnutia.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 2/XI/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 24. novembra 2022 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje   program ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

obce Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za  Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos,  Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Branislav Maďar, Mgr.  Valéria Nagyová, Mgr. Marcel Zelvay 

proti: 0             zdržali sa: 0  

 

V Sirníku, dňa 24.11.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 



3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. môže zvolať 

zasadnutie OZ a ním zvolané zasadnutie OZ aj viesť poverený zástupca starostu obce.         

Starosta navrhol OZ poveriť poslankyňu Mgr. Valériu  Nagyovú  zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ.  Spýtal sa prítomných,  či sú pozmeňujúce návrhy.  Keďže   pripomienky  neboli starosta 

dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 3/XI/2022  z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 24. novembra 2022 

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

zriadení v z. n. p.  p o v e r u j e   poslankyňu  Mgr. Valériu  Nagyovú   zvolávaním  a 

vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6  tretia veta zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

Výsledok hlasovania: za  Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos,  Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Branislav Maďar, Mgr.  Valéria Nagyová, Mgr. Marcel Zelvay 

proti: 0             zdržali sa: 0  

 

V Sirníku, dňa 24.11.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

Podľa zákona o obecnom zriadení a Ústavného zákona  NR  SR  č. 357/2004 Z. z. čl. 7 ods.5 

písmena  je  povinné iba  zriadenie  komisie na ochranu  verejného záujmu  podľa  ústavného 

zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v z. n. p. 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 

komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a 

jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento 

počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej 

strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov – uviedol starosta.  

Na  základe   uvedenej právnej úpravy  navrhol   nasledovné zloženie  komisie:  členovia  

komisie Bc. Monika Hangyáková – SMER–SD, Mgr. Branislav Maďar -  

Kresťanskodemokratické hnutie, Slavomír Leco – Szövetség-Magyarok. Nemzetiségek. 

Régiók. / Aliancia-Maďari. národnosti. regióny, Mgr. Valéria. Nagyovú – Hlas - sociálna 

demokracia.  

Navrhol členom komisie, aby za predsedu  komisie zvolili  Mgr. Valériu Nagyovú – Hlas - 

sociálna demokracia,  ktorá už  v predchádzajúcom volebnom období zastávala  túto funkciu. 

Zároveň predložil  návrh  na určenie  náplne práce komisie.  

Spýtal sa prítomných,  či sú pozmeňujúce návrhy.  Keďže   pripomienky  neboli, starosta dal 

hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 4/XI/2022  z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 24. novembra 2022 

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

zriadení v z. n. p. 

 

 

 



A .  z r i a ď u j e 

komisiu na ochranu  verejného záujmu podľa  Ústavného zákona  NR  SR  č. 357/2004 Z. z. 

čl. 7 ods. 5 písmena  a)  v znení  Ústavného zákona  NR SR  č. 545/2005 Z. z.  Zloženie  

komisie: členovia  komisie Bc. Monika Hangyáková – SMER–SD, Mgr. Branislav Maďar -  

Kresťanskodemokratické hnutie, Slavomír Leco – Szövetség-Magyarok. Nemzetiségek. 

Régiók. /Aliancia-Maďari. národnosti. regióny, Mgr. Valéria Nagyová – Hlas - sociálna 

demokracia. Členovia  z v o l i l i   za predsedníčku komisie  Mgr. V. Nagyovú – Hlas - 

sociálna demokracia.   

B .  u r č u j e 

náplň práce komisie:  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obecného 

zastupiteľstva obce Sirník  (ďalej len „komisia na ochranu verejného záujmu“) sa zriaďuje a 

plní úlohy podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  

Komisia na ochranu verejného záujmu plní najmä nasledovné úlohy:  

1. Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona NR SR č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a vedie ich evidenciu.  

2. Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, 

zamestnaní alebo činnosti.  

3. V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení 

požaduje od dotknutého funkcionára vysvetlenie.  

4. Podáva obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzeniu rozporu záujmov.  

5. Poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa v 

nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným v zákone NR SR č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám, pričom rešpektuje limity ustanovené v čl. 7 ods. 7 až ods. 

9 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a v zákone NR SR č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

6. Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v 

prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci 

ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.  

7. Rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného zákona NR SR 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  

8. Kontroluje/posudzuje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. starostom obce.  

 

Výsledok hlasovania: za  Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos,  Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Branislav Maďar, Mgr.  Valéria Nagyová, Mgr. Marcel Zelvay 

proti: 0             zdržali sa: 0  

 

V Sirníku, dňa 24.11.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 



5. Určenie platu starostu obce 

Práca  starostu  z pohľadu občana sa možno nezdá  byť  náročným zamestnaním.  Avšak  

z môjho pohľadu je  pravdou, že  fyzicky náročná nie  je,   ale  po stránke psychickej je  o to 

náročnejšia. V súčasnosti  - aj vďaka kolektívu  OcÚ – máme k 11/2022  rozpracovaných  8  

projektov. Na druhej strane  naša obec za  uplynulé   dve desaťročia  dosiahla  značné  úspechy 

– povedal starosta  a dal hlasovať o predloženom návrhu.  Opýtal sa prítomných,  či sú 

pozmeňujúce návrhy.  Keďže   pripomienky  neboli starosta dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 5/XI/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 24. novembra 2022 

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

zriadení v z. n. p. 
 

u r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bol uznesením OZ č. 

347/VI/2022 v predchádzajúcom volebnom období určený rozsah výkonu funkcie starostu na 

1, tzn. plný rozsah a v nadväznosti na to určuje OZ mesačný plat starostu  Viktora Kalána vo 

výške  3326,00 € (hrubá mzda).  

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

zriadení  v z. n. p. určuje  plat  starostovi obce  Viktorovi Kalánovi  s účinnosťou  od 

25.11.2022  

a)  podľa  § 4 ods.6 zákona o právnom postavení  a platových pomeroch  starostov   vo výške 

2216,13 €  (priemerná    mesačná mzda  v národnom hospodárstve  SR  v roku 2021 na 

základe  údajov  ŠÚ SR 1211,- €  x 1,83 násobok)   

b) podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení  a platových pomeroch  starostov    zvýšený  

o 50 %, teda po zaokrúhlení   podľa  § 3 ods. 1 o právnom postavení  a platových pomeroch  

starostov v celkovej  výške 3326,00 € s následnou valorizáciou  podľa  vývoja  priemernej 

mesačnej mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na základe  údajov  

Štatistického  úradu Slovenskej republiky.  

 

Výsledok hlasovania: za  Roland Horos,  Arpád Kačo, Slavomír Leco, Mgr. Valéria Nagyová,  

proti: 0     zdržali sa:  Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar,   Mgr. Marcel Zelvay 

 

V Sirníku, dňa 24.11.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo    na svojom zasadnutí 05.10.2022  schválilo: vyhlásenie  konania  

voľby  hlavného kontrolóra ( HK)  obce  Sirník, ustanovilo  podrobnosti  o spôsobe  

a vykonaní  voľby  HK.  Výzva  bola zverejnená 07.10.2022.  Uzávierka prihlášok  bola 

stanovená  vo výzve  na  19.10.2022 do 12:00 hod.  Obdŕžali  sme  jednu  obálku  označenú  

„Voľba  hlavného kontrolóra NEOTVÁRAŤ.“  Otváranie obálok  bolo stanovené  na deň  

24.11. 2022.  Na základe uvedených   skutočností   sa   dnes vykoná voľba HK – povedal 

starosta.  Starosta otvoril  obálku  a odovzdal ju poslancom, aby  skontrolovali  dodržanie 

podmienok výberového konania.  Výsledok  výberového konania  je  obsahom Zápisnice 

z výberového konania (príloha č.7).  Starosta sa spýtal  či sú  pripomienky. Pripomienky 

neboli,  starosta dal hlasovať.  

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  



Uznesenie OZ č. 6/XI/2022  z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 24. novembra 2022 

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

zriadení v z. n. p.   z v o l i l o  za  hlavného kontrolóra  obce Sirník  Ing.  Františka  Feďáka, 

bytom Novosad, ul. Letná  80/10 v súlade  s ustanovením § 18, § 18a zákona  č. 368/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a v zmysle  uznesenia  Obecného 

zastupiteľstva  obce Sirník č. 359/X/2022 zo dňa 05.10.2022 na šesť  rokov od 01.12.2022. 

 

Výsledok hlasovania: za  Bc. Monika Hangyáková, Roland Horos,  Arpád Kačo, Slavomír 

Leco, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Valéria Nagyová, Mgr. Marcel Zelvay 

proti: 0             zdržali sa: 0  

 

V Sirníku, dňa 24.11.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

7. Diskusia 

Starosta   v diskusii predložil  žiadosť  poslanca  OZ Mgr. M. Zelvaya, v ktorom žiada pre 

poslancov schválenie   mimoriadnej  jednorazovej odmeny.  Starosta k žiadosti  poznamenal, 

že poslanci počas  volebného obdobia  2018 – 2022 organizovali akcie akými boli:  

fašiangový  ples, deň detí,  súťaž v rybolove,  účasť  na  medzinárodnej  súťaži vo varení,  

rifľová zábava,  návšteva divadla  a iné  akcie. Tieto práce  vykonávali  nad rámec   mandátu 

poslanca. Starosta navrhol schváliť poslancom mimoriadnu odmenu v predloženej podobe.  

Starosta sa spýtal,  či sú  pripomienky.  Poslanec A. Kačo navrhol  každému   priznať  

odmenu  v rovnakej  výške,  a to 350.-€. Starosta  dal hlasovať   o návrhoch  v poradí v akom 

boli predložené.  (príloha č. 8 )  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 7/XI/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Sirník zo dňa 24. novembra 2022 

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

zriadení v z. n. p. neschvaľuje   žiadosť  poslanca  OZ Mgr. M. Zelvaya o schválenie   

mimoriadnej  jednorazovej odmeny  v predloženej podobe.  

 

Výsledok hlasovania: za  Bc. Monika Hangyáková, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel 

Zelvay  

proti: 0   zdržali sa: Roland Horos,  Arpád Kačo, Slavomír Leco, Mgr. Valéria Nagyová 

 

V Sirníku dňa 24.11.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie OZ č. 8/XI/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 24. 

novembra 2022 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje návrh poslanca A. Kača  o schválenie   mimoriadnej  

jednorazovej odmeny  poslancom  OZ  vo výške 350.-€/ poslanec.    

 

Výsledok hlasovania: za Roland Horos,  Arpád Kačo, Slavomír Leco, Mgr. Valéria Nagyová 

Mgr. Branislav Maďar  

proti: 0             zdržali sa: Mgr. Marcel Zelvay,  Bc. Monika Hangyáková 

 

 



V Sirníku dňa 24.11.2022 

 

          Viktor Kalán, starosta obce 

 

Slova sa ujal   starosta obce.   Poprosil   poslancov, ktorí   ukončili svoje  pôsobenie, J. 

Volčkovú,  a J. Levkiva,  aby predstúpili. V krátkosti  vymenoval  všetko,  čo  v priebehu   

volebného obdobia  2018 -2022  vykonali  v prospech obce. Poďakoval  im za  vykonanú 

prácu a na  znak vďaky a poďakovania  im odovzdal   darčekové koše.  Za prácu vykonanú vo 

volebnom období 2018 – 2022 poďakoval aj všetkým poslancom  a odovzdal im  ďakovné  

listy.     

Starosta  sa  poďakoval  predsedníčke  MVK M. Volčkovej, zapisovateľke  K. Krajníkovej, 

riaditeľke ZŠ  Mgr. V. Hajduovej, riaditeľke  MŠ Mgr. A. Bindasovej  za vykonanú prácu vo 

volebnom období 2018 -2022 a odovzdal   im  kyticu, malú pozornosť a ďakovný  list.     

Starosta obce  v mene svojom a všetkých prítomných pri príležitosti 65. narodenín dlhoročnej 

poslankyne  a kronikárky  obce vyslovil jej poďakovanie   za vykonanú prácu. Poprial jej veľa   

zdravia, božieho požehnania a tvorivých síl do ďalšieho obdobia a odovzdal skromný darček.        

 

8. Záver 

Na záver  starosta   poďakoval prítomným  za  účasť na ustanovujúcom zasadnutí.  Pozval 

prítomných  na  malé občerstvenie  a ustanovujúce zasadnutie  OZ  ukončil.  

        

 

Overovatelia:     Mgr. M. Zelvay        ............................................ 

 

      Bc. M. Hangyáková         ............................................. 

 

Zapísala:             K. Krajníková               .............................................. 

 

 

Prílohy:   - podľa textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


