
1. zasadnutie, r. 2015

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany, konané dňa 
2.1.2015 v kultúrno-spoločenskom centre.

 

1. Otvorenie:
- prvé zasadnutie zvolal starosta obce Marian Staňo v zmysle Zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V krátkosti 
oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Za overovateľov zápisnice 
určil Petra Hlaváča a Ivana Menšíka, za zapisovateľa Pavla Krchu,

2. Voľby do orgánov samosprávy obce:
- zápisnicu z volieb predniesla predsedkyňa okrskovej volebnej komisie p. … , 

zároveň odovzdala novému starostovi obce a poslancom osvedčenie o zvolení,

3. Sľub starostu obce a poslancov:          
- novozvolený starosta obce Vladimír Kopál zložil zákonom predpísaný sľub a 

po prevzatí insígnií sa stal starostom obce Veľké Kršteňany na nasledujúce 
volebné obdobie,  

- novozvolení poslanci Peter Hlaváč, Pavel Krcho, Jozef Straka, Vladimír 
Straka a Ivan Menšík zložili sľub a po jeho podpísaní sa stali členmi obecného 
zastupiteľstva na nastávajúce volebné obdobie. Ospravedlnení Igor Beňuška a 
Eva Velšicová zložia sľub na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva,

4. Príhovor SO:
- poďakoval všetkým, najmä svojim voličom za prejavenú dôveru. Vo svojej 

funkcii chce však spolupracovať so všetkým občanmi obce k obojstrannej 
spokojnosti. Verí, že napriek straníckej rôznorodosti OZ budeme spolu 
vychádzať v prospech záujmov obce,

5. Voľba návrhovej komisie, schválenie programu:
- do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Straka, Vladimír Straka a 

Pavel Krcho Prítomní poslanci schválili návrh jednohlasne,
- SO predložil na schválenie ďalší program OZ. Prítomní poslanci schválili 

návrh bez pripomienok,
  

6. Poverenie poslanca:
- v zmysle zákona o obecnom zriadení poveril SO poslanca Vladimíra Straku 

povinnosťou zvolať a viesť obecné zastupiteľstvo. Zároveň oznámil, že 
Vladimír Straka bude vykonávať funkciu zástupcu starostu obce Veľ. 
Kršteňany,
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7. Zriadenie komisií:
SO konštatoval, že pri OZ budú zriadené tieto komisie:

a) komisia stavebná – predseda Jozef Straka,
b) komisia kultúry, mládeže a športu – predseda Igor Beňuška,
c) komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – predseda Pavel Krcho,
d) komisia o konflikte záujmov – predseda Vladimír Straka,
e) komisia ekonomická – predsedníčka Eva Velšicová,

- o predložených návrhoch dal SO hlasovať. Prítomní poslanci ich schválili bez 
pripomienok,

8.  Plat starostu obce:
SO zrekapituloval, že obecné zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období 

schválilo úväzok starostu vo výške 100%. Plat bude stanovený v zmysle zákona o obecnom 
zriadení,    

 
9. Hlavný kontrolór obce:

- SO konštatoval, že obec nemá hlavného kontrolóra,nakoľko Ing. Geletová sa vzdala 
funkcie zo zdravotných dôvodov. Navrhuje vyhlásiť výberové konanie na termín 
23.2.2015,
- prítomní poslanci vyjadrili súhlas s navrhovaným riešením,

10. Diskusia:
a) Marián Staňo – poďakoval  poslancom za spoluprácu v minulom volebnom 

období. Verí, že spolupráca s ľuďmi aj organizáciami v obci bude pokračovať aj 
naďalej na dobrej úrovni. Poprial prítomným všetko dobré v novom roku,

b)  SO - poďakoval M. Staňovi za príhovor. Vyslovil presvedčenie, že odovzdanie 
funkcie prejde bez problémov,

c) p. Ivan Menšík – spýtal sa, aké sú plány s cestou v ulici od bytovky po kaplnku, 
nakoľko je v dezolátnom stave,

d) SO – najskôr zistí, aké sú finančné možnosti obce, potom sa k tejto problematike 
vyjadrí,

e) p. Jozef Straka – žiada uzavrieť reťazou prístup na bývalú skládku, lebo v noci 
tam chodia nákladné autá s odpadom,

f) SO – môže sa vykonať už v priebehu budúceho týždňa,
g) Milan Kopál – praje si, aby spolupráca s novými poslancami bola čo najlepšia, 

aby sa angažovali, aby všetko nerobil starosta sám,
h) p. Ivan Menšík – poďakoval bývalému starostovi za prácu. Je potrebné vytvoriť 

mladým podmienky, aby z obce neodchádzali. Ak tak neurobíme, bude obec spieť 
k zániku,

    

11. Schválenie uznesenia:
-  za návrhovú komisiu predložil Pavel Krcho,
-  starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať,
-  prítomní poslanci návrh na uznesenie jednohlasne schválili,
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12. Ukončenie:
-  starosta obce poďakoval prítomným za prejavenú aktivitu a 1. ustanovujúce zasadnutie 
OZ ukončil,

Prílohy:
– uznesenie č. 1 obecného zastupiteľstvo,
– prezenčná listina poslancov,
– prezenčná listina občanov,

Veľ. Kršteňany, 2.1. 2015     Zapísal: Pavel Krcho 


