
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Chrasti nad Hornádom, zo dňa 22. 12. 2014 
 

Prítomní:  

Marián Melega, starosta obce 

 

Ing. Michal Krenţelák 

František Blaško 

Bernardeta Blašková 

Ladislav Jančár 

 

Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 

 

Program: podľa prílohy č. 1 

 

Voľby návrhovej a mandátovej komisie: F. Blaško, B. Blašková, Ing. M. Krenţelák. 

Uznesenie č. 44/2014 – všetci poslanci za. Overovatelia zápisnice – L. Jančár, F. Blaško. 

 

Do programu sa doplňuje oboznámenie s výsledkami volieb uznesením č. 45/2014 – 

všetci poslanci za.  

 

Otvorenie – p. starosta privítal poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra 

obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom uznesením č. 46/2014 – všetci poslanci 

za 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Marián Melega zloţil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Ladislav Jančár, František Blaško, Ing. Michal Krenţelák, 

Bernardeta Blašková 

 

Uznesením č. 47/2014 poveruje obecné zastupiteľstvo poslanca F. Blaška zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva – poslanci všetci za. 

Uznesením č. 48/2014 – obecné zastupiteľstvo zvolilo poslanca L. Jančára za zástupcu 

starostu obce – poslanci všetci za. 

 

Zriadenie komisií: (Kultúrno-športová komisia, komisia na ochranu verejného záujmu, 

komisia pre verejný poriadok) 

 

Uznesením č. 49/2014 – obecné zastupiteľstvo 

A. zriaďuje: 1. Kultúrno – športovú komisiu 

                    2. Komisiu na ochranu verejného záujmu 



                    3. Komisia pre verejný poriadok  

B. volí predsedu Kultúrno-športovej komisie – F. Blaško 

    volí predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu – Ing. M. Krenţelák 

    volí predsedu Komisie pre verejný poriadok – L. Jančár 

 

- ostatní  poslanci sú členovia všetkých komisií – všetci poslanci za. 

 

Určenie platu starostu obce: 

Uznesením č. 50/2014, obecné zastupiteľstvo schválilo 100% úväzok starostu obce. – všetci 

poslanci za 

Uznesením č. 51/2014 – obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce vo výške 1 360,- 

EUR v hrubom. – všetci poslanci za. 

 

Prejednanie legalizovania stavieb na obecnom pozemku 

Uznesením č. 52/2014 – obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zlegalizovanie hospodárskych 

budov na parcele č. 588/189 a č. 588/190 zameraných na GP 76/2014. – všetci poslanci za. 

 

Prejednanie odpredaja nehnuteľného majetku 

- ţiadosť na odkúpenie obecného pozemku od Vladimíra Holuba, Chrasť nad Hornádom 86, 

zo dňa 16. 10. 2014 

Uznesením č. 53/2014 – obecné zastupiteľstvo vyhlasuje obchodno-verejnú súťaţ na 

odpredaj časti pozemku na parcela č. 588/32 s výmerom pozemku 414 m
2
 za minimálnu cenu 

– 1,50 € za 1 m
2
 – všetci poslanci za. 

 

Diskusia 

Ing. Marek Šefčík – DHZ potrebuje súhlas obecného zastupiteľstva a starostu obce pre 

garáţovanie a údrţbu hasičského auta – príloha č. 2: Ţiadosť o pridelenie techniky. 

Uznesenie č. 54/2014 – obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, ţe po pridelení hasičského 

vozidla značky IVECO DAILY, bude znášať všetky náklady súvisiace s jeho prevádzkou 

a garáţovaním. – všetci poslanci za. 

- ţiadosť o miestnosť v KSC pre DHZ Chrasť nad Hornádom. 

Uznesením č. 55/2014 – obecné zastupiteľstvo súhlasí s uţívaním priestorov v KSC pre 

DHZ, mládeţ a seniorov, zodpovednými za prevádzku klubovne budú Matúš Dobranský 

a František Augustín, ml.  

Uznesením č. 56/2014 – obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby starosta obce vyuţíval 

súkromné motorové vozidlo pre obecné účely. 

Uznesením č. 57/2014 – obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy medzi 

starostom obce a obcou o uţívaní špeciálneho motorového vozidla – TRAKTOR 

s príslušenstvom pre obecné účely za 1,- EUR ročne.  

 

Záver - poďakovanie za účasť 

 

Zapísala – Bernardeta Blašková 

Prepísala – Mgr. Marcela Hamráková 

Overili – Ladislav Jančár 

               František Blaško 



 
 

 



 


