Uznesenie č. 5 / 2011
prijaté na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pažiti,
konanom dňa 14. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Pažiti :

A. Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ obce Pažiť.
2. Splnenie uznesenia č. 3/2011 písm. C. bod 7 :
Zabezpečiť vyrovnanie štrkovej komunikácie pre IBV. Termín do 31.11.2011.
3. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2011
4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2012 a roky 2013 a 2014.
5. Návrh rozpočtu na roky 2013 a 2014
6. Vystúpenie starostu obce Pažiť.
7. Príkaz starostu obce na vykonanie dokladovej inventrarizácie.

B. Schvaľuje :
1. Návrh programu 5. Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2011.
hlasovanie:
za 3
proti
0
zdržal sa 0
2. Zapisovateľka:

Ing. Ľubica Glajsová

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice:
Ing. Milan Glajsa, Vlasta Tomová, Mgr.Slavka Súlovská
za 3
proti
0
zdržal sa 0

hlasovanie:

3. VZN č. 4/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku z komunálne odpady s drobné
stavebné odpady na území obce Pažiť.
hlasovanie:
4.

za 3

proti

0

zdržal sa

0

VZN č. 5 /2011 O dani z nehnuteľností na území obce Pažiť
hlasovanie:

za 3

proti

0

zdržal sa

5. Zníženie úväzku hlavnej kontrolórky na 15 % týždenného úväzku.
hlasovanie:

za 3

proti

0

zdržal sa

0

0

6. Rozpočet na rok 2012.
hlasovanie:

za 3

proti

0

zdržal sa

0

7. Schválenie predaja pozemku parc. č. 2/16 o výmere 633 m2, osobitným zreteľom pre
pána Romana Vlčku, z dôvodu, že cez pozemok ide hlavné vodovodné potrubie a dažďová
kanalizácia obce, za cenu 7 €/m2.
hlasovanie:

za 2

proti

0

zdržal sa

1

8. Neschvaľuje žiadosť o napojenie inžinierskych sietí k pozemku par. č. 39/159.
hlasovanie:

za 3

proti

0

zdržal sa 0

9. Schvaľuje Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2010/2011 v Materskej škole Pažiť.
hlasovanie:
za 3
proti
0
zdržal sa 0
10. Schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie na vykonanie dokladovej inventarizácie v
v zložení: Ing. Milana Glajsa, Mgr. Slavka Súlovská, Vlasta Tomová.
hlasovanie:
za 3
proti
0
zdržal sa 0

C. Odporúča starostovi :
1.

V zmluve o predaji pozemku pre p. Romana Vlčku, na p. č. 2/16, zaviesť vecné bremeno
z dôvodu, že cez pozemok ide hlavné vodovodné potrubie a dažďová kanalizácia obce.
Kupujúci bude znášať náklady vzniknuté vlastníkovi pozemku pri poruche, oprave alebo
výmene uvedených inžinierskych sietí, ako aj sprístupnenie pozemku za uvedeným účelom.
hlasovanie:

za 3

proti

0

zdržal sa

0

