Z Á P I S N I C A Č. 1
Z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 15.12.2014 v sále KD
v Pažiti.
Prítomní: starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce podľa prezenčnej
listiny.
Zasadanie otvoril starosta obce MVDr. Vladimír Baláška, privítal všetkých prítomných
a oboznámil prítomných občanov s programom zasadnutia.
1. Otvorenie.
Bolo uskutočnené v zmysle predchádzajúceho znenia zápisu.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Ing. Glajsa, p. Ing. Patáčik, Ing. Július Rybár,
Dušan Žuchovský. Za zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
Predniesol predseda volebnej komisie p. Milan Glajsa ml.
4. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným
poslancom obecného zastupiteľstva.
Novozvolený starosta obce MVDr. Vladimír Baláška prevzal osvedčenie za starostu
obce Pažiť.
Novozvolení poslanci – Ing. Milan Glajsa, Ing. Ivan Patáčik, Ing. Július Rybár, Dušan
Žuchovský prevzali osvedčenie za poslancov obecného zastupiteľstva obce Pažiť.
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia.
Novozvolený starosta obce MVDr. Vladimír Baláška zložil sľub starostu obce Pažiť
a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia.
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Novozvolení poslanci – Ing. Milan Glajsa, Ing. Ivan Patáčik, Ing. Július Rybár, Dušan
Žuchovský zložili sľub poslancov obecného zastupiteľstva obce Pažiť.
7. Vystúpenie starostu obce.
Starosta obce MVDr. Vladimír Baláška poďakoval občanom obce za prejavenú dôveru
a vyzval protikandidátov na spoluprácu do ďalšieho obdobia.

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
a)Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva bol poverený poslanec Ing. Milan Glajsa.
b)Určenie platu starostu obce
Starostovi obce bol určený plat vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy v národnom
hospodárstve.
c)Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky
Hlavnej kontrolórke bola schválená odmena.
d)Úprava rozpočtu na rok 2014
Úprava rozpočtu na rok 2014 bola schválená.
e)Schválenie rozpočtu na rok 2015
Rozpočet na rok 2015 bol schválený.
f)Diskusia
Starosta obce opäť poďakoval občanom za prejavenú dôveru a prisľúbil občanom, že využije
všetky svoje schopnosti a možnosti na zlepšenie a skrášlenie podmienok občanov našej obce.
g)Návrh uznesenia
Prečítal Ing. Milan Glajsa.
h)Záver
Starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a zaželal príjemné prežitie
vianočných sviatkov a do ďalšieho roku 2015 veľa zdravia, šťastia všetkým občanom.
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