ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť zo
dňa 05. 12. 2018
Program 1. zasadnutia OZ obce Pažiť:
Zasadnutie OZ bolo zvolané pozvánkou zo dňa 29. 11. 2018 starostom
obce MVDr. Vladimírom Baláškom. Na úvod zasadnutia zaznela hymna
SR.
1. Otvorenie OZ zahájil predchádzajúci starosta obce.
2. Príhovor starostu z volebného obdobia 2014-2018. Rekapitulácia za 4 roky
- chodník – verejné obstarávanie vybratá bola fi. KDK Nová Dubnica realizácia bude vykonaná podľa poveternostných podmienok (súčasťou
chodníka je aj prepoj dažďovej kanalizácie
- ulica 39/122 – položený nový vodovod, už skolaudovaný, schválené osadenie
elektrických stĺpov verejného osvetlenia na uvedenej parcele – podľa
poveternostných podmienok
– odmenenie bývalých poslancov – Ing. Glajsa, p. Obert, p.Žuchovský, Ing.
Ševcová, Bc. Gendiarová, p. Gregorová, Ing. Glajsová
– odmenenie bývalého starostu vykonal Ing. Glajsa
3. Informácia predsedu MVK o výsledkoch volieb do Obecného zastupiteľstva
a o výsledku volieb na funkciu starostu obce – predniesla Ing. Glajsová,
predsedkyňa volebnej komisie
– kandidátka na starostku – Bc. Gendiarova, bola zvolená
– kandidáti za poslancov – Ing. Marko, p. Tóth, p. Rybár, p. Dzian, Ing. Ševcová,
p. Obert, zvolení boli Ing. Marko - 185 hlasov, p. Rybár – 144 hlasov, Ing.
Ševcová – 140 hlasov, p. Tóth – 120 hlasov, p. Dzian – 81 hlasov, p. Obert – 74
hlasov. Zvolení boli 5 poslanci s najvyšším počtom hlasov.
Citátovaná myšlienka voliča “Nech novozvolení starosta a poslanci správne a
spravodlivo rozhodujú o nás a o dianí v obci“predniesla p. Glajsová
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novému
starostovi – novozvolená strostka Bc. Gendiarova zložila sľub v zmysle zákona
- odovzdanie insignií novej starostke vykonala Ing. Glajsová
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov – sľub prečítala starostka obce,
novozvolení poslanci podpísali zložený sľub a starostka im odovzdala
osvedčenie - p. Dzian, Ing. Marko, p. Rybár, Ing. Ševcová, p. Tóth

6. Príhovor novozvolenej starostky – dôvody kandidatúry, nadviazanie na
program predchádzajúcej starostky, zriadenie komisií, riešenie problému
s chodníkmi počas zimného obdobia
7. Schválenie programu zasadnutia predniesla novozvolená starostka.
8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice predniesla novozvolená
starostka.
9. Voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie predniesla Ing. Glajsová.
10.Overenie zloženie sľubu, správu mandátovej komisie predniesla Ing. Glajsová,
ktorá preverila osvedčenie o zvolení starostky obce, osvedčenie o zvolení
poslancov obecného zastupiteľstva, čestné vyhlásenie Bc. Gendiarovej o
zlučiteľnosti funkcie starostu obce v zmysle zákona, čestné vyhlásenie
poslancov o zlučiteľnosti funkcie pslancov obecného zastupiteľstva v zmysle
zákona. Overila platnosť voľby Bc. Gendiarovej za starostku obce, p. Dziana,
Ing. Marka, p. Rybára, Ing. Ševcovú, p. Tótha za poslancov obecného
zastupiteľstva. Konštatovala, že Bc. Gendiarová, p. Dzian, Ing. Marko, p.
Rybár, Ing. Ševcová, p. Tóth zložili sľub v zmysle zákona
11. Plat starostu predniesla starostka obce citáciou príslušných paragrafov zákona
o obecnom zriadení.
12. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva predniesla starostka obce a poverila touto úlohou Ing.
Ševcovú, zástupkyňu starostky.
13.Určenie zamestnanca na vykonávanie základnej finančnej kontroly, v
zmysle smernice 1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej
kontroly obce Pažiť predniesla starostka obce – určila Ing. Miloša Marka.
14.Schválenie prevádzkovateľa vodohospodárskeho majetku obce – rozšírenie
verejného vodovodu p. č. 39/199 v k- ú. Pažiť – presunutie na 2. zasanutie OZ
11.12.2018.
15.Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra – k 30.11 2018 sa p. Kohútová vzdala
funkcie kontolóra z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Bývalý starosta obce
vyhovel vzadnia sa funkcie hlavného kontrolóra k nadému dňu.
16. Interpelácia poslancov. Poslanci nemali pripomienky.
17.Návrh Uznesenia z 1. zasadnutia OZ Pažiť.
18. Záver.

Zapísala dňa 05.12.2018
Ing. Jana Ševcová v. r.
Overovatelia zápisnice
Marián Dzian v. r.
Ing. Miloš Marko v. r.
Milan Rybár v. r.
Viliam Tóth v. r.
Bc. Mária Gendiarová
starostka obce

