
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 21.12.2010 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: viď príloha – pozvánka 

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a predložil na schválenie program rokovania 

ustanovujúceho zasadnutia OZ v Krasňanoch. 

 

Bod č. 2) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov p. Vladimíra Stanku a p. Slavomíra 

Rusnáka,  za zapisovateľku určil p. Danu Zichovú. 

 

Bod č. 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Božena Rechtoríková informovala prítomných 

o výsledkoch volieb do OZ a volieb starostu obce. Prečítala zápisnicu miestnej volebnej komisie 

o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 27.11.2010. 

 

Bod č. 4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

Novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Bielka prečítal zákonom predpísaný sľub starostu obce 

v tomto 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“ a potvrdil ho svojim podpisom. 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Rechtoríková mu odovzdala osvedčenie o zvolení za 

starostu obce. Doterajší starosta odovzdal novozvolenému insígnie a ujal sa vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Bod č. 5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ 

Najstaršia poslankyňa M. Rampašeková prečítala sľub poslanca v tomto 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 OZ svojím podpisom zložili sľub. Predseda miestnej volebnej komisie p. 

Rechtoríková im odovzdala osvedčenia o zvolení za poslancov  

 



Bod č. 6) Vystúpenie novozvoleného starostu 

Starosta obce Ing. Miroslav Bielka v príhovore poďakoval voličom, ktorí prejavili dôveru jemu 

ako i poslancom OZ a sľúbil v spolupráci s poslancami OZ vynaložiť úsilie pre spravovanie vecí 

verejných a pri budovaní obce. 

 

Bod č. 7) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Starosta obce predložil návrh na zloženie jednotlivých komisií takto: 

a) mandátová komisia v zložení: Mária Rampašeková - predseda 

Júlia Staníková -  člen 

Pavol Trnka - člen 

b) volebná komisia v zložení: Vladimír Stanko – predseda 

Slavomír Rusnák – člen 

Radoslav Krajčík – člen 

c) návrhová komisia v zložení: Ján Bielka - predseda 

Miroslav Švec -  člen 

Stanislav Pallo - člen 

 

Starosta obce navrhol ako ďalší bod programu poveriť poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia. V pozvánke tento bod nebol uvedený.  

Bod č. 8) 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 

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

predpisov. 

Na túto funkciu navrhol poslankyňu Máriu Rampašekovú.  

 

 

Bod č. 9) Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií 

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie 

a) Sociálnu komisiu 

b) Stavebnú komisiu 

c) Finančnú komisiu 

d) Komisiu kultúry, školstva, mládeže a športu 

e) Komisiu životného prostredia a verejného poriadku 

 

Zároveň navrhol predsedov komisií ako i zaradenie poslancov za členov do jednotlivých komisií: 

a) Sociálna komisia: Mária Rampašeková – predseda 

Júlia Staníková – člen 

b) Stavebná komisia: Slavomír Rusnák – predseda 

Radoslav Krajčík – člen 

c) Finančná komisia: Ján Bielka – predseda 

d) Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu: Vladimír Stanko – predseda 

Miroslav Švec – člen 

e) Komisia životného prostredia a verejného poriadku: Pavol Trnka – predseda 

Stanislav Pallo – člen 

 

Starosta navrhol do jednotlivých komisíí na nasledujúcom zasadnutí OZ dosadiť aj členov 

z radov obyvateľov obce. 



Bod č. 9) Schválenie platu starostu, odmeny zástupcu starostu, odmeny hlavného kontrolóra, 

odmien poslancov, predsedov a členov komisií 

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov určiť plat 

novozvolenému starostovi obce. Plat sa schvaľuje na základe priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve  vyčíslenej z údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 

J. Bielka navrhuje 2,2 násobok. 

S. Rusnák – podielové dane budú v r. 2011 určite nižšie. 

M. Rampašeková – ak prídu nejaké Eurá, nie je problém zvýšiť starostovi plat. 

Odmeny zástupcu starostu, odmeny hlavného kontrolóra, odmeny poslancov, predsedov a členov 

komisií navrhuje starosta riešiť na niektorom z ďalších zasadnutí OZ.  

 

Bod č. 10) Rôzne 

Starosta obce informoval prítomných o najdôležitejších zámeroch obce na najbližšie obdobie. 

Hovorilo sa aj o periodicite zasadnutí obecného zastupiteľstva a o webovej stránke obce. 

Poslanec J. Bielka pripraví návrh ako by mala vyzerať webova stránka obce, aby boli občania 

viac informovaní a aby sa skvalitnili služby verejnosti prostredníctvom stránky.  

 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 
Zapísala:  Dana Zichová  

 

Overovatelia:  Vladimír Stanko 

 Slavomír Rusnák 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 

 

 

 

 

 


