
Uznesenia 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 21.12.2010 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

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

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3. tretia veta, odst. 5 tretia veta a 

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

predpisov 

3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu 

predsedov komisií 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce 

 

 

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

 

Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch 

 

A) berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B) konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Bielka zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

Ján Bielka 

Radoslav Krajčík 

Stanislav Pallo 

Mária Rampašeková 

Slavomír Rusnák 

Júlia Staníková 

Vladimír Stanko 

Miroslav Švec 

Pavol Trnka 

 

 

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

v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3. tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch 

 



Poveruje 

Poslanca Máriu Rampašekovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3. tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (M. Rampašeková) 

 

 

3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Uznesenie č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch 

 

Určuje 

A) za overovateľov zápisnice poslancov: p. Vladimíra Stanku a p. Slavomíra Rusnáka 

B) za zapisovateľku p. Danu Zichovú  

za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
 

4. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľba 

predsedov komisií 

 

Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch 

 

A) zriaďuje 

komisie, a to: Návrhovú komisiu 

Mandátovú komisiu 

Volebnú komisiu 

Sociálnu komisiu 

Stavebnú komisiu 

Finančnú komisiu 

Komisiu kultúry, školstva, mládeže a športu 

Komisiu životného prostredia a verejného poriadku 

 

B) volí 

a) predsedu návrhovej komisie Jána Bielku 

b) členov návrhovej komisie Miroslav Šveca a Stanislava Pallu 

za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

C) volí 

a) predsedu mandátovej komisie Máriu Rampašekovú 

b) členov mandátovej komisie Júliu Staníkovú a Pavla Trnku 

za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

D) volí 

a) predsedu volebnej komisie Vladimíra Stanku 

b) členov volebnej komisie Slavomíra Rusnáka a Radoslava Krajčíka 

za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 



E) volí 

a) predsedu sociálnej komisie Máriu Rampašekovú 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (M. Rampašeková) 

b) člena sociálnej komisie Júliu Staníkovú  

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (J. Staníková) 

 

F) volí 

a) predsedu stavebnej komisie Slavomíra Rusnáka 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (S. Rusnák) 

b) člena stavebnej komisie Radoslava Krajčíka  

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (R. Krajčík) 

 

G) volí 

a) predsedu finančnej komisie Jána Bielku 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (J. Bielka) 

 

H) volí 

a) predsedu komisie kultúry, školstva, mládeže a športu Vladimíra Stanku 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (V. Stanko) 

b) člena komisie kultúry, školstva, mládeže a športu Miroslava Šveca  

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (M. Švec) 

 

CH) volí 

a) predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku Pavla Trnku 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (P. Trnka) 

b) člena komisie životného prostredia a verejného poriadku Stanislava Pallu 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 1 (S. Pallo) 

 

 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce 

 

Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch 

 

Určuje 

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 mesačný plat starostu obce vo 

výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá 

podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2009 je 744,50 EUR. 

za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

               starosta obce 


