
Zápisnica 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 22.12.2006

Prvé zasadnutie  Obecného zastupiteľstva sa  uskutočnilo  dňa  22.12.2006  za 
účasti  6 poslancov predchádzajúceho zastupiteľstva a 9 poslancov nového zastupiteľstva, 
starostu obce Ing. Vladislava Šustera, riaditeľa TS Ing. Ľubomíra Galiovského , prednostky 
OcÚ Jany Hudecovej, kontrolórky obce Viery Macúchovej, predsedu miestnej volebnej komisie 
Milana Kostelného a ostatných prítomných.

Program: 
  

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce – predseda miestnej volebnej komisie
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ing. Vladislava Šustera  a odovzdanie 

insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Vladislava Šustera
7. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
8. Voľba zástupcu starostu
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií, voľba 

ich predsedov a členov komisií
10.Schválenie platu starostu
11.Návrh sobášiacich, sobášnych dní, hodín, sobášnej  miestnosti a kronikárky obce
12.Diskusia
13. Uznesenie OZ
14.Záver

1.      Otvorenie  

Starosta obce prečítal návrh programu OZ.

     OZ jednomyseľne schvaľuje program prvého obecného zastupiteľstva

     Za hlasovalo 6 poslancov.

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

     Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice:p. Jána Ďuriša, Bc. Pavla Macúcha a  
                             určil za  zapisovateľku: Janu Hudecovú

    OZ jednomyseľne schvaľuje za  overovateľov zápisnice p. Jána Ďuriša a Bc. Pavla    
    Macúcha.

     Za hlasovalo 6 poslancov

3.      Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce – predseda miestnej volebnej komisie  

     Pán Milan Kostelný, predseda miestnej  volebnej komisie  informoval prítomných o 
výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby novozvoleného starostu v 
obci.



     OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy konaných dňa 2.12.2006

4.      Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ing. Vladislava  Šustera a odovzdanie   
insígnií.

       Starosta obce Ing. Vladislav Šuster, ako odstupujúci starosta obce odovzdal insígnie    do 
rúk predsedovi  miestnej volebnej komisie p. Milanovi Kostelnému, Ing. Vladimír Baran prečítal 
sľub starostu obce, ktorý zložil  novozvolený starosta obce Ing. Vladislav Šuster, ktorý zároveň 
podpísal sľub starostu obce. Predseda miestnej volebnej komisie Milan Kostelný odovzdal 
novému starostovi obce Ing. Vladislavovi Šusterovi insígnie obce a od tejto chvíle novozvolený 
starosta obce pokračoval vo vedení zasadnutia obecného zastupiteľstva.

5.      Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.  

      Starosta obce Ing. Vladislav Šuster prečítal znenie sľubu poslanca OZ , poslanci zložili 
predpísaný sľub a podpísali ho.

6.      Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing.  Vladislav Šuster  

      Novozvolený starosta obce Ing. Vladislav Šuster sa prihovoril poslancom a  ostatným 
prítomým.

7.      Voľba mandátovej , volebnej a návrhovej komisie  

     Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil návrh na voľbu:
     mandátovej komisie: Ing. Ivan Janeka, p. Štefan Horák, Ing. Milan Gajar
     volebnej komisie: Ing. Ján Konečný, Bc. Pavol Macúch, p. Ján Ďuriš
     návrhovej komisie: Ing. Vladimír Baran, p.Anna Haššanová, Mgr. Danka Marková

OZ  jednomyseľne schvaľuje  zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.

Za hlasovalo 9 poslancov

8.      Voľba zástupcu starostu  

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil návrh na voľbu zástupcu starostu obce a to  Mgr. 
Danku Markovú

OZ jednomyseľne volí Mgr. Danku Markovú za zástupkyňu starostu obce Krajné

Za hlasovalo 9 poslancov

9.      Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií, voľba   
ich predsedov a členov.

A) Starosta obce predložil  návrh na zriadenie obecnej rady.

 OZ zriaďuje obecnú radu.

Za hlasovalo 9 poslancov

B) Starosta obce predložil  návrh na  členov obecnej rady:



     Mgr. Danka Marková          SDKÚ – DS
     Ing. Ivan Janeka                 NEKA
     p. Anna Haššanová            HZDS -ĽS, SMER, SNS

OZ  volí členov obecnej rady: Mgr. Danku Markovú – SDKÚ – DS, Ing. Ivana Janeku – NEKA 
a p. Annu Haššanovú – ĽS – HZDS, SMER, SNS.

Za hlasovalo 7 poslancov, zdržali sa 2 poslanci

C) Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  návrh na zriadenie komisií:

     sociálnej, kultúrnej, finančnej, životného prostredia, športu, obrany a riadenia krízových 
situácií mimo času vojny a vojnového stavu, prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OZ, 
starostu obce a hlavného kontrolóra.

OZ   zriaďuje komisie:sociálna,  kultúrna,  finančná,  životného prostredia,  športu,  obrany a 
riadenia krízových situácií  mimo času vojny a vojnového stavu, prešetrenie sťažností proti 
činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra.

Za hlasovalo 9 poslancov

D) Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil návrh na predsedov  komisií:
                             
sociálna:                       p. Ján Ďuriš
kultúrna:                       Mgr. Danka Marková
finančná:                      Ing. Vladimír Baran
životného prostredia:    Bc. Pavol Macúch
športu:                           Ing. Ivan Janeka
obrany a riadenia...:      Ing. Milan Gajar
prešetrenie..:                Ing. Ján Konečný    

Predsedovia komisií sú povinní na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložiť návrhy 
na členov komisií obecného zastupiteľstva

OZ  volí predsedov komisií obecného zastupiteľstva:
sociálna:                       p. Ján Ďuriš
kultúrna:                       Mgr. Danka Marková
finančná:                      Ing. Vladimír Baran
životného prostredia:    Bc. Pavol Macúch
športu:                           Ing. Ivan Janeka
obrany a riadenia...:      Ing. Milan Gajar
prešetrenie..:                Ing. Ján Konečný   a zároveň ukladá zvoleným predsedom komisií 
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh na členov komisií obecného 
zastupiteľstva.

Za hlasovalo 9 poslancov

10. Schválenie platu starostu

A)Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil OZ na schválenie plat starostu, uviedol tu dva 
alternatívy – OZ na verejnom zasadnutí dňa 2. januára 2003 schválilo plat starostu obce. Chce 
OZ ponechať v platnosti Uznesenie OZ I/2003 v bode f/1 schválenie platu starostu, alebo má 
záujem ho meniť?



Znenie uznesenia : I/2003 časť f) bod 1: plat starostu obce v zmysle platného zákona plus 
odmeny 40% platu.

Znenie zákona:  Podľa  zákona 253/1994  Zb.  §  3  patrí  starostovi  plat,  ktorý je  súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a 2,2 násobok (od 1001 – 3000 
obyvateľov) podľa platovej skupiny.  Plat  sa  zaokrúhľuje na celé stovky nahor.  Plat  patrí 
starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.  Starostovi možno poskytovať odmeny s 
prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie za 
ktoré sa odmena poskytuje. 

OZ  jednomyseľne schvaľuje plat  starostu  obce  v zmysle zákona č.  253/1994 Zb.  Plus 
odmeny vo výške 40% platu.

Za hlasovalo 9 poslancov

B) Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil návrh na odmenu poslancov za zasadnutia a 
to nasledovne:

1. za zasadnutie OZ – 300,-Sk
2. za zasadnutie  obecnej rady – 300,-Sk
3. predsedom komisií za zasadanie komisie – 250,-Sk

Na základe poslaneckého návrhu predsedom komisií za zasadanie bola navrhnutá odmena 
300,-Sk

Odmena prináleží len za fyzickú účasť.

OZ jednomyseľne schvaľuje výšku odmeny za zasadnutia nasledovne: za zasadnutie OZ – 
300,-Sk, za zasadnutie obecnej rady – 300,-Sk, predsedom komisií za zasadnutie 300,-Sk, 
odmena prináleží len za fyzickú účasť.

          
Za hlasovalo 9 poslancov

11.      Návrh sobášiacich, sobášnych dní, hodín, sobášnej miestnosti a kronikárky obce  

      Starosta obce predložil návrh: A)  na sobášiacich: Ing. Vladislav Šuster, starosta obce
                                                                              Mgr. Danka Marková, zástupca starostu
                                                                               Ing. Ivan Janeka, poslanec

OZ jednomyseľne volí za sobášiacich: Ing. Vladislav Šuster, starosta obce
                                                             Mgr. Danka Marková, zástupca starostu
                                                             Ing. Ivan Janeka, poslanec

Za hlasovalo 9 poslancov

                                   B) sobášnych dní: piatok    od 12.00  – 17.00hod.
                                                                sobota   od 12.00  -  17.00 hod.

OZ jednomyseľne určuje sobášne dni v piatok a sobotu od 12.00 – 17.00 hod.

Za hlasovalo 9 poslancov

                       C)sobášna miestnosť  -  sobášna sieň na Obecnom úrade v Krajnom



OZ jednomyseľne určuje sobášnu miestnosť – sobášnu sieň na Obecnom úrade v Krajnom

Za hlasovalo 9 poslancov

                                  D) kronikárku obce –  OZ bude voliť na budúcom zasadnutí, 
pretože p.  Jozefa Matyášová súčasná kronikárka obce sa  vzdala písania obecnej 
kroniky.
                                                                      

12.      Diskusia  

13.      Uznesenie OZ  

Predseda návrhovej komisie Ing.  Vladimír  Baran prečítal  uznesenie z  prvého 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Za hlasovalo 9 poslancov

14.      Záver  

Starosta obce sa na záver poďakoval odstupujúcim i novozvoleným poslancom 
ako aj  všetkým prítomným za účasť na prvom obecnom zastupiteľstve

Uznesenie č. 7/2006 z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Krajnom, ktoré 
sa konalo dňa 22.12.2006.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Berie na vedomie

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Vladislava Šustera

B) Konštatuje, že

1. Novozvolený starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  zložil  zákonom predpísaný sľub 
starostu obce

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva:
Ing. Vladimír Baran
Ján Ďuriš
Ing. Milan Gajar
Anna Haššanová
Štefan Horák
Ing. Ivan Janeka
Ing. Ján Konečný
Bc. Pavol Macúch
Mgr. Danka Marková

C) Zriaďuje

1. Obecnú radu
2. Komisie: sociálna, kultúrna, finančná, životného prostredia, športu, obrany a riadenia 

krízových situácii  mimo času  vojny a  vojnového stavu,  prešetrenie sťažností  proti 



činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra.

D) Volí

1. Zástupcu starostu:     Mgr. Danka Marková
2. Členov obecnej rady: Mgr. Danka Marková

                                   Ing. Ivan Janeka
                                   Anna Haššanová

3. Predsedov komisie: sociálna komisia:                                  Ján Ďuriš
                                kultúrna komisia:                                   Mgr. Danka Marková
                                finančná komisia:                                   Ing. Vladimír Baran
                                komisia životného prostredia:                Bc. Pavol Macúch 
                                komisia športu:                                      Ing. Ivan Janeka
                                komisia obrany a riadenia krízových situácií mimo času vojny a      
                                vojnového stavu:                                   Ing. Milan Gajar
                                komisia prešetrenia sťažností proti činnosti poslanca OZ, 
                                starostu obce a hlavného kontrolóra:    Ing. Ján Konečný

4. Sobášiacich: Ing. Vladislav Šuster – starosta obce
                     Mgr. Danka Marková -  zástupca starostu obce

                                Ing. Ivan Janeka – poslanec
     

E) Schvaľuje

1. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. plus odmeny vo výške 40% platu.
2. Výšku odmeny za zasadnutia nasledovne: 

                                                 za zasadnutie OZ                                          300,-Sk
                                                            za zasadnutie  obecnej rady                         300,-Sk

                                                 predsedom komisií za zasadanie komisie     300,-Sk
Odmena prináleží len za fyzickú účasť.

F) Ukladá

1. Zvoleným  predsedom  komisií  predložiť  na  najbližšie  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva návrh na členov komisií obecného zastupiteľstva.

G) Určuje

1. Sobášne dni v piatok a v sobotu od 12.00 do 17.00 hod.
2. Sobášnu miestnosť: sobášna sieň na Obecnom úrade v Krajnom

overovatelia:                                                      Ing. Vladislav Šuster
                                       starosta obce

zapisovateľka: 


