
Zápisnica 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 09.12.2010

Prvé zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  sa uskutočnilo  dňa 09.12.2010  za 
účasti 9 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 Zlaty Tomkovej 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. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
9. Poverenie zastupovaním starostu obce.
10.Návrh na zriadenie obecnej  rady a voľba jej  členov,  návrh na zriadenie komisií, 

voľba ich predsedov a členov komisií.
11. Poverenie  poslanca  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a 

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva -  §12  ods.2  a  ods.6  zákona  SNR č.369/1990  o  obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 
12.Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie.
13.Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva funkciou zástupcu sobášiaceho
14.Rôzne: a)  informácia o akciách Dexie banky Slovensko a akciách BVS, a.s.

             b) Žiadosť o inštaláciu osvetlenia a miestneho rozhlasu v časti obce 
                 Záhumenice

15.Diskusia
16. Uznesenie OZ
17.Záver

1.      Otvorenie  

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster privítal všetkých prítomných.

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 Starosta  obce  určil  za  zapisovateľku  zápisnice  prednostku  obecného  úradu  p.Janu 
Hudecovú a za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Danku Markovú a Bc. Pavla Macúcha   
                             

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

     Mgr.  Zlata Tomková, predsedníčka miestnej volebnej komisie  informovala prítomných o  
výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby novozvoleného starostu v 
obci.



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 predsedníčke  miestnej volebnej komisie Mgr.  Zlate Tomkovej. Poslanec obecného  
zastupiteľstva Ing. Vladimír Baran prečítal sľub starostu obce, novozvolený starosta obce 
Ing. Vladislav Šuster, zložil zákonom stanovený sľub, pod text sľubu, ktorý je na osobitnom 
liste  sa  aj  podpísal.  Predsedníčka miestnej  volebnej  komisie   Mgr.   Zlata  Tomková  po 
zložení zákonom stanoveného sľubu a podpísaní sa pod text  sľubu odovzdala 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  obecného  
zastupiteľstva, poslanci zložili predpísaný sľub  podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný 
na osobitnom liste a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.

6.      Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing.  Vladislav Šuster  

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

     7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
          
          Starosta obce po zložení sľubu poslancov obecného zastupiteľstva konštatoval, že 
obecné  zastupiteľstvo  je  spôsobilé  rokovať  a  uznášať  sa.  Na  základe  tohto  zistenia 
predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania.

 Za hlasovali všetci poslanci.

   Uznesenie č.1

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva

      8.Voľba mandátovej , volebnej a návrhovej komisie

     Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil návrh na voľbu:
     mandátovej komisie: Ing. Emil Valášek, p. Hana Kubaláková, p. Pavol Kravárik
     volebnej komisie: Mgr. Danka Marková,  Bc. Pavol Macúch, p. Marek  Ďuriš
     návrhovej komisie: Ing. Vladimír Baran, Ing. Ondrej Lančarič, p. Rastislav Kubiš

  Za hlasovali všetci poslanci 

     Uznesenie č.2
 
     OZ  jednomyseľne schvaľuje  zloženie:
     mandátovej komisie: Ing. Emil Valášek, p. Hana Kubaláková, p. Pavol Kravárik
     volebnej komisie: Mgr. Danka Marková,  Bc. Pavol Macúch, p. Marek  Ďuriš
     návrhovej komisie: Ing. Vladimír Baran, Ing. Ondrej Lančarič, p. Rastislav Kubiš



9. Poverenie zastupovaním starostu obce

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  informoval  poslancov  obecného 
zastupiteľstva, že v zmysle § 13b, ods.1, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení  neskorších  predpisov  poveril  zastupovaním  starostu  obce  poslankyňu  obecného 
zastupiteľstva  Mgr. Danku Markovú.

Mgr. Danka Marková poverenie prijíma.

OZ   berie  na  vedomie  že   Mgr.  Danka  Marková  bola  starostom  obce  poverená  za 
zástupkyňu starostu obce.

10. 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.

 Za hlasovali všetci poslanci

 Uznesenie č.3

OZ zriaďuje  obecnú radu.

B) Starosta obce predložil  návrh na  členov obecnej rady:
     Mgr. Danka Marková          SDKÚ – DS, MOST-HÍD, KDH
     Ing. Vladimír Baran             SDKÚ – DS, MOST-HÍD, KDH 
     Bc.  Pavol Macúch              HZDS -ĽS, SMER
 
 Za hlasovali všetci poslanci

  Uznesenie č.4

 OZ  volí členov obecnej rady: 
                                               Mgr. Danku Markovú – SDKÚ–DS, MOST-HÍD, KDH     
                                               Ing. Vladimíra Barana –SDKÚ–DS, MOST-HÍD, KDH  
                                               Bc. Pavla Macúcha –HZDS-ĽS, SMER.

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

     plánovania a sociálneho rozvoja, stavebnej, 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.

 Za hlasovali všetci poslanci

 Uznesenie č.5

OZ   zriaďuje  komisie:  plánovania  a  sociálneho  rozvoja,  stavebnú,  sociálnu,  kultúrnu, 
finančnú, 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.

D) Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil návrh na predsedov  komisií:



plánovania a sociálneho rozvoja:  p. Mareka Ďuriša
stavebnej:                                      p. Pavla Kravárika                            
sociálnej:                                       p. Hanu Kubalákovú
kultúrnej:                                        Mgr. Danku Markovú
finančnej:                                       Ing. Ondreja Lančariča
životného prostredia:                     Bc. Pavol Macúch
športu:                                           Ing. Vladimíra Barana
obrany a riadenia...:                      p. Rastislava Kubiša
prešetrenie..:                                 Ing. Emila Valáška  

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

Za hlasovali všetci poslanci 
 
 Uznesenie č.6

OZ  volí predsedov komisií obecného zastupiteľstva:
plánovania a sociálneho rozvoja: p. Mareka Ďuriša
stavebnej:                                     p. Pavla Kravárika                            
sociálnej:                                      p. Hanu Kubalákovú
kultúrnej:                                       Mgr. Danku Markovú
finančnej:                                      Ing. Ondreja Lančariča
životného prostredia:                    Bc. Pavol Macúch
športu:                                           Ing. Vladimíra Barana
obrany a riadenia...:                      p. Rastislava Kubiša
prešetrenie..:                                Ing. Emila Valáška  

a zároveň ukladá zvoleným predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva návrh na členov komisií obecného zastupiteľstva.

  11.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva -    §12  ods.2  a  ods.6  zákona  SNR  č.369/1990  o  obecnom  zriadení  v  znení   
neskorších predpisov.     

   Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil poslancom OZ návrh poslanca OZ, ktorý 
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva -  §12 ods.2 a ods.6 zákona 

SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
    
  Bc. Pavol Macúch

Za hlasovali všetci poslanci

 Uznesenie č.7

OZ  poveruje  Bc.  Pavla  Macúcha  poslanca  obecného  zastupiteľstva,ktorý  je  oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva - §12 ods.2 a ods.6 zákona SNR č.369/1990 o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

    12.  Určenie  platu  starostu  v  rozsahu  úväzku  určenom  obecným  zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie

Starosta  obce Ing.  Vladislav Šuster  predložil  OZ návrh na schválenie mesačného platu 



starostu, na celé funkčné obdobie.
V predchádzajúcich volebných obdobiach bol plat starostu obce stanovený v zmysle platnej 
legislatívy, plus odmena 40% súčtu mesačného platu na celé funkčné obdobie.

Citácia zo 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 (§4 ods.1). Plat sa zaokrúhľuje na celé euro 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. 

Návrh:
Určenie mesačného platu starostu obce 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, ktorého rozsah bol určený obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 
dní pred voľbami. Plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky za 
predchádzajúci  kalendárny  rok  a  2,2  násobku  platovej  skupiny  č.3,  (§4   ods.1),  plus 
odmeny vo výške 40% súčtu mesačného platu,

Za hlasovali všetci poslanci

 Uznesenie č.8

OZ určuje mesačný plat starostu obce 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 v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred 
voľbami.  Plat  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom 
hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a 2,2 násobku platovej skupiny č.3 (§4  ods.1) plus odmeny 
vo výške 40% súčtu mesačného platu,

13. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva funkciou zástupcu sobášiaceho

      Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  poveril poslancov obecného zastupiteľstva funkciou  
sobášiaceho a to:
                            Mgr. Danku Markovú, zástupkyňu starostu obce, poslankyňu OZ
                            Ing.  Vladimíra Barana, poslanca OZ

Menovaní poverenie prijímajú.

OZ  berie na vedomie poverenie za sobášiacich: 
                           Mgr. Danka Marková, zástupkyňu starostu obce, poslankyňu OZ
                           Ing.  Vladimíra Barana, poslanca OZ

                                                                      
14. Rôzne

          a) Informácia  o akciách Dexie banky Slovensko a akciách BVS, a.s.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster informoval poslancov OZ o zmene majiteľa 
Dexie banky Slovensko, a.s. A s tým, že v uvedenej banke má obec zriadené účty a vlastní  
akcie banky a zároveň banka spravuje akcie BVS, a.s., ktoré vlastní obec.



OZ berie na vedomie informáciu o zmene majiteľa Dexie banky Slovensko, a.s.  A zároveň 
o akciách obce

b) Žiadosť o inštaláciu osvetlenia a miestneho rozhlasu v časti obce   Záhumenice

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  OZ  so  žiadosťou 
obyvateľov  obce  o  inštaláciu  verejného  osvetlenia  a  miestneho  rozhlasu  v  časti  obce 
Záhumenice. 

Za hlasovali všetci poslanci

Uznesenie č.9 

OZ jednomyseľne schvaľuje inštaláciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v časti  
obce Záhumenice.

c) informácie starostu obce:
           za kontrolórku obce bola zvolená p. Viera Macúchová
           sumár dotácií za rok 2010 pre spoločenské organizácie v obci Krajné
           o členstve obce v ZMO stredného Považia  a ZMO myjavského regiónu

 pokračujúca spolupráca  s MČ – Brno - Chrlice
          
           15. Diskusia

16. Uznesenie OZ

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

17. Záver

Starosta obce sa na záver poďakoval odstupujúcim i novozvoleným poslancom 
ako aj  všetkým prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Uznesenie  č.  1/2010  z  ustanovujúceho  zasadnutia   obecného  zastupiteľstva  v 
Krajnom, zo dňa 09.12.2010.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia

obecného zastupiteľstva
      2.  zloženie:
     mandátovej komisie: Ing. Emil Valášek, p. Hana Kubaláková, p. Pavol Kravárik
     volebnej komisie: Mgr. Danka Marková,  Bc. Pavol Macúch, p. Marek  Ďuriš
     návrhovej komisie: Ing. Vladimír Baran, Ing. Ondrej Lančarič, p. Rastislav Kubiš
     3. inštaláciu verejného osvetlenia  miestneho rozhlasu v časti obce Záhumenice

B) Berie na vedomie
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

           2.Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
           3.Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Vladislava Šustera
           4. Mgr. Danka Marková bola starostom obce poverená za zástupkyňu starostu obce



           5. poverenie za sobášiacich: 
                           Mgr. Danka Marková, zástupkyňu starostu obce, poslankyňu OZ
                           Ing.  Vladimíra Barana, poslanca OZ
           6. Informácie starostu obce

C) 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
Marek Ďuriš
Pavol Kravárik
Hana Kubaláková
Rastislav Kubiš
Ing. Ondrej Lančarič
Bc. Pavol Macúch
Mgr. Danka Marková

           Ing. Emil Valášek

D) Zriaďuje

1. Obecnú radu
2. Komisie:  plánovania a sociálneho rozvoja,  stavebnú,  sociálnu,  kultúrnu,  finančnú, 

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.

E) Volí
1. Členov obecnej rady: Mgr. Danka Marková

                                   Ing.  Vladimíra Barana
                                   Bc.   Pavla Macúcha                                   

2. Predsedov komisie:
          plánovania a sociálneho rozvoja: p. Mareka Ďuriša
          stavebnej:                                     p. Pavla Kravárika                            
          sociálnej:                                      p. Hanu Kubalákovú
          kultúrnej:                                       Mgr. Danku Markovú
          finančnej:                                      Ing. Ondreja Lančariča
          životného prostredia:                    Bc. Pavol Macúch
          športu:                                           Ing. Vladimíra Barana
          obrany a riadenia...:                      p. Rastislava Kubiša
          prešetrenia sťažností...                 Ing. Emila Valáška  

F) Určuje

1. OZ určuje mesačný plat starostu obce 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 v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 
90 dní pred voľbami.  Plat  je súčinom priemernej  mesačnej  mzdy zamestnanca v 
národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu 
Slovenskej  republiky  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  a  2,2  násobku  platovej  
skupiny č.3 (§4  ods.1) plus odmeny vo výške 40% súčtu mesačného platu,



G) Ukladá

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

 H) Poveruje

   1. Bc. Pavla Macúcha poslanca obecného zastupiteľstva,ktorý je oprávnený zvolávať a 
viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva - §12 ods.2 a ods.6 zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

overovatelia:                                                                         Ing. Vladislav Šuster
starosta obce 

Mgr. Danka Marková                           

Bc. Pavol Macúch

zapisovateľka: 

Jana Hudecová


