Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Paština Závada zo dňa 03.12.2018
Uznesenie č.34
Otvorenie, Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa
-

určuje overovateľov zápisnice p. Martina Capandu a p. Pavla Jandačku
za zapisovateľa p. Ľudmilu Ďuriníkovú

Hlasovanie členov OZ:
Milan Hvizdák
Ing. Štefan Babušík
Pavol Jandačka
Martin Capanda
Pavol Černek

za
za
za
za
za

Uznesenie č. 35
Informácia o výsledku volieb starostu obce a výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva v obci Paština Závada.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
Zloženie sľubu členov obecného zastupiteľstva.
-

berie na vedomie informáciu o výsledkoch volieb starostu obce a volieb do obecného
zastupiteľstva
konštatuje, že novozvolený starosta obce p. Ján Masný zložil zákonom predpísaný
sľub
konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva v poradí: Martin Capanda, Anton
Červenec, Ján Gažo, Pavol Jandačka, Juraj Randa

Hlasovanie členov OZ:
Milan Hvizdák
Ing. Štefan Babušík
Pavol Jandačka
Martin Capanda
Pavol Černek

za
za
za
za
za

Uznesenie č.36
Schválenie programu.
- schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie členov OZ:
Pavol Jandačka
Martin Capanda
Anton Červenec
Juraj Randa
Ján Gažo

za
za
za
za
za

Uznesenie č. 37
Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba predsedov a členov komisií.
- zriaďuje Komisiu na ochranu verejného poriadku
- určuje náplň práce komisie, a to :
- overuje a prerokováva sťažností občanov obce na úseku porušovania občianskeho

spolunažívania a porušovania verejného poriadku
- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách v
obci
- spolupracuje pri riešení porušenia ustanovení VZN obce o verejnom poriadku
- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku v obci
- volí a) predsedu komisie: p. Vladimír Babušík
b) členov komisie :
p. Alžbeta Dobroňová a p. Jaroslav Hvizdák
Hlasovanie členov OZ:
Pavol Jandačka
Martin Capanda
Anton Červenec
Juraj Randa
Ján Gažo

za
za
za
za
za

Uznesenie č. 38
Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba predsedov a členov komisií.
Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade
- zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu
- určuje náplň práce komisie, a to :
- je kompetentným orgánom obce na prijímanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
- vykonáva ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom
- volí
a) predsedu komisie: p. Martin Capanda
b) členov komisie : p. Anton Červenec a p. Juraj Randa
Hlasovanie členov OZ:
Pavol Jandačka
Martin Capanda
Anton Červenec
Juraj Randa
Ján Gažo

za
za
za
za
za

Uznesenie č. 39
Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
-

poveruje poslanca p. Jána Gažu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Hlasovanie členov OZ:
Pavol Jandačka
Martin Capanda
Anton Červenec
Juraj Randa
Ján Gažo

za
za
za
za
za

Uznesenie č. 40
Určenie a schválenie mesačného platu starostu obce.
-

určuje a schvaľuje plat starostu obce Paština Závada vo výške =1.180, 60 EUR
mesačne.

Hlasovanie členov OZ:
Pavol Jandačka
Martin Capanda
Anton Červenec
Juraj Randa
Ján Gažo

za
za
za
za
za

Uznesenie č. 40
Diskusia.
- berie na vedomie diskusné príspevky diskutujúcich a úlohy z nich vyplývajúce
Hlasovanie členov OZ:
Pavol Jandačka
Martin Capanda
Anton Červenec
Juraj Randa
Ján Gažo

za
za
za
za
za

V Paštinej Závade 03.12.2018.

Ján Masný
starosta obce

...........................................................
Martin Capanda, overovateľ

.............................................................
Pavol Jandačka, overovateľ

