Uznesenie č. 11 /2012
prijaté na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pažiti,
konanom dňa 07. 11. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Pažiti :

A. Berie na vedomie :
1. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2012.
2. Vzdanie sa postu hlavnej kontrolórky obce Pažiť Bc. Vierou Maďarovou.
3. Správu z následnej finančnej kontroly obce o dodržiavaní zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite.
4. Kontrolu uznesení za rok 2012.
5. Žiadosť sl. Zdenky Trníkovej o odkúpenie časti pozemku parc. číslo 1/16, ktorý susedí s jej
pozemkom.
6. Vystúpenie starostu obce Pažiť.

B. Schvaľuje :
1. Návrh programu 11. obecného zastupiteľstva.
hlasovanie: prítomní: 2
2. Zapisovateľku:

za 2

proti

0

zdržal sa

0

zdržal sa

0

Ing. Ľubica Glajsová

Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:
Ing. Milan Glajsa, Ing. Ivan Patáčik,
hlasovanie: prítomní: 2

za 2

proti

0

3. Prenájom časti budovy obce ( bývala budova školy ) o rozlohe 46,7 m2, za cenu 100 €
mesačne, formou osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania služieb, ktoré v obci a jej
blízkom okolí chýbajú a ktoré zároveň zvýšia rozvoj životnej úrovne obce v oblasti
zdravotnej a športovej pánovi Romanovi Fábikovi, bytom Partizánske, Veľká Okružná
1015/1 na dobu neurčitú
hlasovanie: prítomní: 2
4.

za 2

proti 0

zdržal sa

0

za 2

proti

zdržal sa

0

1. zmenu rozpočtu na rok 2012
hlasovanie: prítomní: 2

0

5. Spôsob prevodu časti pozemku p. č. 1/16, zastavané plochy a nádvoria, ako pozemok hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku
žiadateľky sl. Zdenky Trníkovej, v súlade s § 9 ods. 2) písm. a) zákona č. 138/1991. Z. z.
v z. n. p. za podmienky vypracovania geometrického plánu v určenej časti pozemku na
náklady žiadateľky.
hlasovanie: prítomní: 3

za 3

proti 0

zdržal sa 0

6. Zvýšenie počtu žiakov v MŠ Pažiť na počet 24 žiakov, v súlade s § 28 ods. (15) zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
hlasovanie: prítomní: 3

za

3

proti

0

zdržal sa

0

7. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pažiť, jej výsledkoch a podmienkach za
šk. rok 2011/2012.
hlasovanie: prítomní: 3

za

3

proti

0

zdržal sa

0

C. Odporúča starostovi :
1. Uzavrieť zmluvu s p. Romanom Fábikom, najneskôr dňa 17.11.2012na dobu neurčitú so
zohľadnením valrizácie a s výpovednou lehotou 3 mesiace.
2. Dať vypracovať geometrický plán, v ktorom bude parcela č. 1/16 rozdelená podľa žiadostí
o odpredaj od žiadateliek p. Ing. Jany Mazurkovej a žiadateľky sl. Zdenky Trníkovej
v súlade s uznesením č. 9/2012 písm. C bod 3. Náklady na vypracovanie uvedeného
geometrického plánu budú znášať obe žiadateľky nerozdielne. Termín do 31.12.2012.
Hlasovanie za celé uznesenie
prítomní: 3

za

3

proti

V Pažiti 07. 11. 2012

0

zdržal sa

0

MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce

Návrhová komisia:

Ing. Milan Glajsa
Ing. Ivan Patáčik

Vyvesené: 12. 11. 2012
Zvesené:

…...............................................
…...............................................

