Uznesenie č. 9 /2012
prijaté na 9. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pažiti,
konanom dňa 22. 08. 2012

Obecné zastupiteľstvo v Pažiti :
A. Berie na vedomie :
1. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, poslankyňou Vlastou
Tomovou.
2. Osvedčenie za poslanca p. Ing. Ivana Patáčika, ako náhradníka na mandát poslanca
Obecného zastupiteľstva, v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy,
nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal
najväčší počet hlasov.
3. Vystúpenie starostu obce Pažiť
B. Konštatuje :
1. Poslanec Ing. Ivan Patáčik zložil zákonom č. 369/1990 Zb. p o obecnom zriadení,
predpísaný sľub poslanca.

C. Schvaľuje/ neschvaľuje :
1. Návrh programu 9. obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. 08. 2012.
hlasovanie:

prítomní 2

za 2

proti

0

zdržal sa

0

zdržal sa

0

2. Zapisovateľku: Ing. Ľubica Glajsová
Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:
Ing. Milan Glajsa, Mgr.Slavka Súlovská
hlasovanie:

prítomní 2

za 2

proti

0

3. Zámer previesť časť pozemku p. č. 1/16, zastavané plochy a nádvoria, ako pozemok hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok nemôže byť použitý ako stavebný (blízkosť
elektrickej regulačnej trafostanice) a nachádza sa v tesnej blízkosti pozemku žiadateľky p.

Ing. Jany Mazúrkovej, 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

D. Odporúča starostovi :
1.) Zverejniť zámer previesť majetok formou osobitného zreteľa najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, najmenej na
obdobie týchto 15 dní.
hlasovanie: prítomní

3

za

3

V Pažiti 22. 8. 2012

Návrhová komisia:

Vyvesené: 23. 08. 2012
Zvesené: 06. 09. 2012

proti

0 zdržal sa

0

MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce

Ing. Milan Glajsa

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

Mgr. Slavka Súlovská

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

