
Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

 

 

 

Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krasňany, 

konaného dňa 12.12.2014 v zasadačke hasičskej zbrojnice 
 

Prítomní: 

starosta obce Ing. Miroslav Bielka, kontrolór obce Janka Miklúšová 

Poslanci: Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva 

Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Slavomír Rusnák 

Pracovníčky obecného úradu: Zdenka Džurnáková, Dana Zichová 

Prizvaní hostia: Jozef Trnka – predseda DHZ obce Krasňany, Štefan Grenčík – predseda 

Urbárskej obce Krasňany, Zuzana Vráblová – FS DÚHA Krasňany, Simona Vráblová – 

Skautský oddiel Krasňany 

Neprítomný ospravedlnený: Slavko Rusnák 

 

Program zasadnutia: 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie zasadnutia 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Príhovor starostu obce 

9. Zvolenie členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

10. Zriadenie komisií  

11. Určenie platu starostu obce 

12. Zastupovanie starostu 

13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného 

zastupiteľstva 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

 

Bod č. 2)  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Ing. Miroslav Bielka privítal prítomných a otvoril ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Vzhľadom na to, že sa jedná o prvé zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v novom funkčnom období, požiadal prítomných, aby povstali. Zaznela štátna 

hymna SR. 

 

 

Bod č. 3)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Dana Zichová informovala prítomných o výsledkoch 

komunálnych volieb v obci Krasňany. Výsledky volieb tvoria prílohu zápisnice. 



 

Uznesenie č. 1/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch volieb na starostu obce Krasňany a na poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Krasňany prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie obce Krasňany. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik,  

Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 
 

Bod č. 4)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

Zvolený starosta obce Ing. Miroslav Bielka zložil zákonom stanovený sľub v nasledovnom 

znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri  výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Novozvolený starosta potvrdil sľub svojim podpisom pod text sľubu, napísaného na osobitnom 

liste. Predsedníčka miestnej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o zvolení. 

 

Uznesenie č. 2/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

konštatuje, že  

novozvolený starosta obce Krasňany Ing. Miroslav Bielka v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil sľub starostu obce. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik,  

Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

 

Bod č. 5)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Starosta obce prečítal zákonom stanovený sľub poslancov OZ v nasledovnom znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a  svedomia.“ 

Novozvolení poslanci sľub potvrdili svojim podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom 

liste, pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí. Predsedníčka miestnej 

volebnej komisie im odovzdala osvedčenia o zvolení.  

Po zložení sľubu starosta oznámil, že zastupiteľstvo je spôsobilé na hlasovanie. 



Uznesenie č. 3/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

konštatuje, že  

poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Krasňany: Branislav Gacho, Ján Bielka, 

Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František 

Cigánik a Mgr. Sidónia Stanková zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik,  

Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

 

Bod č. 6)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Danu Zichovú a za overovateľov zápisnice navrhol p. 

Radoslava Krajčíka a p. Evu Ferjancovú. 

 

Uznesenie č. 4/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

určuje  

a) p. Danu Zichovú za zapisovateľku zápisnice   

b) p. Radoslava Krajčíka a p. Evu Ferjancovú za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

za: 8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik,  

Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

 

Bod č. 7)  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
Starosta obce predložil na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia OZ. Poslanci 

predložený návrh schválili. 

 

Uznesenie č. 5/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

schvaľuje  

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krasňanoch 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik,  

Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 



Bod č.8)  Príhovor starostu obce 

Starosta obce Ing. Miroslav Bielka vystúpil so svojim príhovorom. Poďakoval za prejavenú 

dôveru, ktorú získal vo voľbách. Volebný výsledok vníma s potešením ale aj s pokorou, pretože 

podpora voličov je pre neho výzvou, do ktorej sa premietnu závažné rozhodnutie o rozvojových 

zámeroch obce. Zhodnotil predošlé volebné obdobie a naznačil priority svojho programu na 

nasledujúce obdobie. 

 

 

Bod č. 9)  Zvolenie členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Predniesol 

návrh zloženia jednotlivých komisií: 

Mandátová komisia – predseda Mgr. Sidónia Stanková, členovia Ing. Jana Adamíková 

a Slavomír Rusnák 

Návrhová komisia – predseda Mária Rampašeková, členovia Branislav Gacho a Radoslav 

Krajčík 

Volebná komisia – predseda Ján Bielka, členovia František Cigánik a Eva Ferjancová. 

 

Uznesenie č. 6/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

volí  

a) Mgr. Sidóniu Stankovú za predsedu mandátovej komisie, Ing. Janu Adamíkovú 

a Slavomíra Rusnáka za členov mandátovej komisie, 

b) Máriu Rampašekovú za predsedu návrhovej komisie, Branislava Gachu a Radoslava 

Krajčíka za členov návrhovej komisie, 

c) Jána Bielku za predsedu volebnej komisie, Františka Cigánika a Evu Ferjancovú za 

členov volebnej komisie. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik,  

Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

 

Bod č. 10)  Zriadenie komisií 

Starosta obce navrhol zriadiť komisie, ktoré boli aj doteraz: Sociálna komisia, Stavebná 

komisia, Finančná komisia, Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu a Komisia životného 

prostredia a verejného poriadku 

Taktiež navrhol, aby predsedovia a členovia jednotlivých komisií boli zvolení na niektorom 

z nasledujúcich zasadaní OZ obce Krasňany. 

 

Uznesenie č. 7/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

zriaďuje 

Sociálnu komisiu 

Stavebnú komisiu 

Finančnú komisiu 

Komisiu kultúry, školstva, mládeže a športu 

Komisiu životného prostredia a verejného poriadku 



 

Hlasovanie: 

za: 7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, 

Ing. Jana Adamíková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti:  0   

zdržal sa: 1 (Ján Bielka) 

 

  

Bod č. 11)  Určenie platu starostu obce 

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov určiť 

plat novozvolenému starostovi obce, v zmysle zákona 253/1994 Z. Z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a 

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Starostovi patrí plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 

(t.j.824,00 €) vynásobený koeficientom podľa počtu obyvateľov, t.j. 1,98 %. 

Doterajší plat starostu bol 1900,00 €. Vzhľadom na dosiahnuté pracovné výsledky požaduje 

starosta obce zvýšenie svojho platu na 2100,00 €. Nastala diskusia po ktorej poslanci OZ 

schválili plat starostovi vo výške 2100,00 € (plat zvýšený o 28,714 %, t. j. o 468,48 €) od 

13.12.2014. 

 

Uznesenie č. 8/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

určuje  

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostovi obce Krasňany Ing. 

Miroslavovi Bielkovi vo výške 2100,00 €. 

 

Hlasovanie: 

za: 5 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, 

Ing. Jana Adamíková) 

proti: 1 (Branislav Gacho) 

zdržali sa: 2 (František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková) 

 

 

Bod č. 12)  Zastupovanie starostu 
Starosta obce informoval prítomných, že podľa § 13 b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov si spomedzi poslancov určuje svojho zástupcu. 

Svojim zastupovaním poveril poslankyňu OZ obce Krasňany p. Máriu Rampašekovú, bytom 

Krasňany 282. 

 

Uznesenie č. 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

berie na vedomie 

poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril p. Máriu Rampašekovú, bytom 

Krasňany 282, poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, zastupovaním starostu 

obce.  

 



Hlasovanie: 

za: 8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik,  

Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržali sa:  0 

 

 

Bod č. 13)  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadaní 

obecného zastupiteľstva 
Starosta obce predložil návrh na poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Na túto funkciu navrhol poslankyňu p. Máriu Rampašekovú. Starosta 

obce vyzval prítomných poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k návrhu. 

 

Uznesenie č. 10/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany 

poveruje 

v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p. Máriu Rampašekovú, 

poslankyňu obecného zastupiteľstva  zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie: 

za: 8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, František Cigánik,  

Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

 

Po krátkej diskusii starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 

ustanovujúceho zasadnutia. 

 

 

Zapísala: Dana Zichová 

 

Overovatelia: Radoslav Krajčík 

 

Eva Ferjancová 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Bielka 

     starosta obce 

 

  


