
Zápisnica č. 1/2010 
z  1. (ustanovujúceho) zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa  27.12.2010 
 

 
 
Prítomní poslanci:  
 
doterajší: Hajko Martin, Láska Emil, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter, Scholtz 

Rudolf, Zámečník Miroslav 
 
novozvolení:  Handzuš Marián, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter 
 
Prítomní starostovia: 
 
doterajší:  Mgr. Rusnák Štefan 
novozvolený:  Hajko Martin 
 
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 
 

1.   Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie   
  vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným  starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
8. Voľba návrhovej komisie 
9. Oznámenie novozvoleného starostu obce o poverení zástupcu starostu obce 
10. Voľba komisií, ich predsedov prípadne členov komisií 
11. Určenie platu starostu obce 
12. Diskusia 
13. Návrh uznesenia 
14. Záver 

 
 
1. Ustanovujúce zasadanie otvoril doterajší starosta Mgr. Rusnák Štefan. 

 
2. Zapisovateľ:  Alena Schabjuková 

Overovatelia zápisnice: Láska Emil, Scholtz Rudolf 
 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 27.11.2010 predsedom 
miestnej volebnej komisie – p. Rzeźniczak Stanislavou. Zároveň predseda MVK odovzdal 
novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom OZ osvedčenia o zvolení. 
OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 27.11.2010, 
s ktorými prítomných oboznámil predseda MVK - p. Rzeźniczak Stanislava. (jednohlasne)  

 
4. Novozvolený starosta p. Hajko Martin zložil zákonom predpísaný sľub starostu a po 

zložení sľubu prevzal od doterajšieho starostu Mgr. Rusnáka Štefana insígnie a ujal sa 



vedenia ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva. OZ konštatuje, že 
novozvolený starosta obce p. Hajko Martin zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
(jednohlasne) 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. OZ konštatuje, že 
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva (Handzuš Marián, Javorský Róbert, Mierka 
Vladimír, Pastrnák Peter) zložili zákonom predpísaný sľub  poslanca obecného 
zastupiteľstva. (jednohlasne) 

 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu p. Hajka Martina. V príhovore novozvolený starosta 

sa poďakoval za zvolenie, predniesol svoje návrhy a rád by uvítal  podnety poslancov 
a občanov. OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce p. Hajka 
Martina. (jednohlasne) 

 
7. Novozvolený starosta predložil program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktorý bol jednohlasne schválený. 
 
8. Do návrhovej komisie boli zvolení: Javorský Róbert, Láska Emil, Scholtz Rudolf. 

(jednohlasne) 
 
9. Oznámenie novozvoleného starostu obce o poverení zástupcu starostu obce. OZ berie na 

vedomie informáciu novozvoleného starostu obce p. Hajka Martina, že za zástupcu 
starostu obce poveruje p. Pastrnáka Petra. (jednohlasne) 

 
10. Voľba komisií, ich predsedov prípadne členov komisií.  

 

OZ zriaďuje (jednohlasne) komisie a to: 
 
a) komisiu finančnú, správy obecného majetku, kultúry a športu, 

 
b) komisiu pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebnú a územného 

plánu, 
 

c) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve. 
 
OZ volí predsedov do komisií: 

 

a) finančnej, správy obecného majetku, kultúry a športu –  p. Handzuša Mariána, 
 

b) pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebnú a územného plánu – p. 
Mierku Vladimíra,  

 
c) na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve – p. Pastrnáka Petra.  

 

      OZ ukladá predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva   
návrhy  členov na doplnenie komisií obecného zastupiteľstva (z radov poslancov 
a občanov. (jednohlasne) 
 

11. Určenie platu starostu obce.  OZ určuje 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 mesačný plat starostu vo výške 1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá predstavuje výšku (za rok 2009) 744,50 
€. (jednohlasne) 



 
12. V diskusii na jednotlivé dotazy odpovedal doterajší aj novozvolený starosta. 

 

13. Návrh na uznesenie predložil p. Emil. Láska. OZ schvaľuje návrh uznesenia z 1. 
ustanovujúceho zasadania OZ. (jednohlasne) 

 

14. Záverom  kontrolór obce poďakoval doterajšiemu starostovi za spoluprácu a činnosť 
počas troch volebných období a novozvolenému starostovi poprial veľa úspechov 
v začínajúcom volebnom období. Starosta obce p. Hajko Martin poďakoval prítomným 
za účasť. 

 
 

 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Martin    H a j k o 
                                                             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


