Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Paština Závada zo dňa 03.12. 2018
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa.
3. Informácia o výsledku volieb starostu obce a výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva v obci Paština Závada.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
5. Zloženie sľubu členov obecného zastupiteľstva.
6. Schválenie programu.
7. Príhovor novozvoleného starostu.
8. Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba predsedov a členov komisií.
9. 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.
10. Určenie a schválenie mesačného platu starostu obce.
11. Diskusia.
12. Ukončenie, záver.
1./2. Otvorenie, Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa
Ustanovujúce zasadnutie otvorila, prítomných privítala starostka obce p. Viera Hvizdáková. Za
overovateľov uznesenia určila p. Martina Capandu a p. Pavla Jandačku, za p. Ľudmilu Ďuriníkovú..
3. Informácia o výsledku volieb starostu obce a výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva
v obci Paština Závada.
Pani starostka požiadala predsedu miestnej volebnej komisie p. Ing. Michala Hvizdáka, aby prečítal
a následne podpísal správu o výsledkoch volieb v obci Paština Závada. Správa je priložená ako
príloha k zápisnici. Po prečítaní a podpísaní tejto správy sa odstupujúca starostka p. Viera
Hvizdáková v krátkom príhovore poďakovala všetkým prítomným za pomoc a podporu počas jej
výkonu funkcie.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
Pani starostka vyzvala novozvoleného starostu p. Jána Masného, aby prepísaným spôsobom zložil
sľub starostu obce. Po vykonaní predpísaného aktu a podpísaní sľubu odovzdala novému starostovi
insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia. Podpísaný sľub je prílohou k zápisnici.
5. Zloženie sľubu členov obecného zastupiteľstva.
Pán starosta p. Ján Masný vyzvala novozvolených členov obecného zastupiteľstva, aby v poradí
podľa abecedy zložili a podpísali zákonom predpísaný sľub poslanca. Všetci prítomní poslanci
zložili zákonom predpísaný sľub. Podpísaný sľub je prílohou k zápisnici.
6. Schválenie programu.
Starosta obce predložil prítomným na schválenie program zasadnutia, program bol jednohlasne
schválený.
7. Príhovor novozvoleného starostu.
Následne po schválení programu pán starosta Ján Masný predniesol príhovor. Po skončení
príhovoru poďakoval osobne odstupujúcej starostke p. Viere Hvizdákovej za vykonanú prácu a tiež
pani hlavnej kontrolórke p. Ľudke Ďuriníkovej za príkladnú spoluprácu.

8. Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba predsedov a členov komisií.
Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade
A. zriadilo Komisiu na ochranu verejného poriadku
B. určilo 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
C. zvolilo a) predsedu komisie: p. Vladimír Babušík
b) členov komisie : p. Alžbeta Dobroňová a p. Jaroslav Hvizdák
Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade
A. zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu
B. určilo 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
C. zvolilo a) predsedu komisie: p. Martin Capanda
b) členov komisie : p. Anton Červenec a p. Juraj Randa
9. 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.
Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade:
A. poverilo 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.
10. Určenie a schválenie mesačného platu starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu p. Jána Masného nasledovne:
Výpočet: 954,-(priemerná mes. mzda pracovníka v NH za rok 2017) x 1,65 (koeficient pre obce do
500 obyvateľov podľa zákona) = 1574,10 € x 75 % (schválený úväzok OZ 90 dní pred
voľbami)=1180,60 €
Plat starostu obce Paština Závada je =1.180, 60 EUR
11. Diskusia.
V diskusii vystúpil p. starosta obce p. Ján Masný:
- oznámil prítomným termín konania podujatia „Mikuláš deťom“, ktorý bol určený na deň
5.12.2018 o 18.00 hod. v kaplnke
- navrhol termín pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 10.12.2018 o 17.00
hodine
12. Ukončenie, záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Zápisnicu zapísala dňa 03.12.2018 p. Ľudmila Ďuriníková.
V Paštinej Závade 03.12.2018

Ján Masný, starosta obce

