ZÁPISNICA č.1
Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 11.01.2011 v sále KD
v Pažiti.

Prítomní: zástupkyňa starostky obce, poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce
podľa prezenčnej listiny a MVDr. Vladimír Baláška.
Zasadanie otvorila p. Vlasta Tomová , privítala všetkých prítomných a oboznámila
prítomných občanov s programom zasadania.
1. Otvorenie
Bolo uskutočnené v zmysle predchádzajúceho znenia zápisu.
2. Výsledky volieb do samosprávy
Predniesol predseda volebnej komisie p. Glajsa ml.
3. Zloženie sľubu starostu
Novozvolený starosta obce MVDr. Vladimír Baláška zložil sľub starostu obce.
4. Zloženie sľubu poslancov
Novozvolení poslanci – Ing. Milan Glajsa, Mgr. Slavka Súlovská, Vlasta Tomová zložili
sľub poslancov obec. zastupiteľstva obce Pažiť.
5. Vystúpenie starostu obce
Starosta poďakoval občanov za prejavenú dôveru a vyzval protikandidátov na
spoluprácu do ďalšieho obdobia.
6. Schválenie programu
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Boli navrhnutí Ing. Glajsa, Mgr. Súlovská, Tomová.

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ
Bola zvolená Mgr. Slavka Súlovská
9. Určenie platu starostu obce

Starostovi obce bol určený plat vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy v národnom
hospodárstve.

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2011
Hlavná kontrolórka predniesla návrh rozpočtu obce na rok 2011, ktorý bol
jednohlasne poslancami schválený.

11. Rozpočet na rok 2011-2013
Poslanci vzali na vedomie.

12. VZN opatrovateľská služba
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN 1/2011 o poskytovaní
opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu.
13. Rôzne

14. Diskusia
Starosta obce opäť poďakoval občanov za prejavenú dôveru a prisľúbil občanom, že
využije všetky svoje schopnosti a možnosti na zlepšenie a skrášlenie podmienok
občanov našej obce.

15. Návrh na uznesenie
Prečítal Ing. Milan Glajsa

16. Záver
Starosta poďakoval všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a zaželal v roku 2011
veľa zdravia, šťastia všetkým občanom.

Zapísala:
Ing. Ľubica Glajsová ______________________
Overovatelia: Ing. Milan Glajsa_________________________
Mgr. Slavka Súlovska_____________________
Vlasta Tomová__________________________
MVDr. Vladimír Baláška – starosta obce

