Uznesenia 2/2011
prijaté na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pažiti,
konanom dňa 16.03. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Pažiti :

A. Berie na vedomie :
1. Poverenie starostu, výkonom funkcie zástupcu starostu, poslanca Ing. Milan Glajsa.
2. Splnenie úlohy z uznesenia č. 1/2011 z 11.01.2011.
3. Čerpanie finančných prostriedkov obce k 28.02.2011.
4. Správu z kontroly o poskytnutí dotácií v roku 2010.
5. Výsledky verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností obce.
6. Vystúpenie starostu k práci obecného úradu a k sčítaniu obyvateľov v máji 2011.

B. Schvaľuje :
1. Návrh programu 2. obecného zastupiteľstva , konaného dňa 16.03.2011
hlasovanie:
2. Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:
hlasovanie:

za 3 proti 0 zdržal sa 0
Ing. Ľubica Glajsová,
Ing. Milan Glajsa, Mgr. Slávka Súlovská
za 3 proti 0 zdržal sa 0

3. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisii v obci Pažiť
hlasovanie:

za 3 proti

0 zdržal sa 0

4. Odpredaj pozemku, podľa § 9 ods. (2) písm.a), zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí, na
základe verejnej súťaže, parcelné číslo 39/159 plocha 640 m², pre pani Luciu Baláškovú, za
cenu 9600 €.
hlasovanie:

za 3 proti 0 zdržal sa 0

5. Odpredaj pozemku, podľa § 9 ods. (2) písm.a) zákona č. 138/1991 Zb., na základe verejnej
súťaže, parcelné číslo 39/130 plocha 948 m² , pre pána Miroslava Benca a manželku, za
cenu 14 300 €.
hlasovanie:

za

3 proti 0 zdržal sa 0

6. Predĺženie splatnosti Superlinky v banke Dexia, na možnosť mesačného prečerpania
peňažných prostriedkov v priebehu roka 2011
hlasovanie:

za

3 proti 0 zdržal sa 0

7. VZN č. 2 /2011 o ochrane ovzdušia znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v obci Pažiť.
hlasovanie:

za

3 proti 0 zdržal sa

0

C . Odporúča :
•

starostovi obce vypracovať kúpno-predajné zmluvy pre vybratých uchádzačov
termín : do konca
31.3. 2011

V Pažiti dňa 16.03.2011

Zapisovateľka :
Overovatelia zápisnice:

MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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…....................................
….......................................

Vyvesené: 17.03.2011
Zvesené:

