Z Á P I S N I C A Č. 20
Z 20.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 10.09.2014 v sále KD
v Pažiti.
Prítomní: starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce podľa prezenčnej
listiny.
Zasadanie zvolal starosta obce MVDr. Vladimír Baláška podľa zákona SNR č. 369/1990 zb.
v platnom znení.
Zasadanie otvoril starosta obce, privítal všetkých prítomných a oboznámil prítomných
občanov s programom zasadnutia.
1. Otvorenie.
Bolo uskutočnené v zmysle predchádzajúceho znenia zápisu.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Ing. Glajsa, p. Ing. Patáčik, Mgr. Slávka Súlovská
Za zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Vypracované VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a o dočasnom
obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely.
Vypracované VZN o odvádzaní odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp.
Všetky plnenia z predchádzajúcich uznesení boli splnené.
4. Čerpanie rozpočtu k 31.08.2014.
Čerpanie rozpočtu predniesla Bc. Mária Gendiarová.
5. Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a o dočasnom
obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely.
VZN č. 11/2014 podľa ust. § 36 ods. 7 písm. b) a c ) zákona č. 442/2002.
6. Návrh VZN o odvádzaní odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp.
VZN č. 12/2014 podľa ust. § 36 ods. 7 písm. c ) zákona č. 442/2002.
7. Prerokovanie príspevku na opravu strechy miestneho kostola.
Príspevok na opravu strechy miestneho kostola návrh obce je 150,00 EUR.
8. Prejednanie žiadosti o odpredaji časti p. č. 39/1 – priemyselná zóna.
Súhlas s odpredajom bez mien záujemcov, predaj celej parcely.
9. Určenie a schválenie spôsobu odpredaja časti p. č. 39/1 – priemyselná zóna.
Spôsob odpredaja sa určí na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
10. Určenie cien prenájmu verejných priestranstiev pre súkromné osoby.
Obec Pažiť dostala žiadosť na usporiadanie „ Kultúrno – spoločenskej akcie pre
občanov obce Pažiť“ a tým aj žiadosť o prenájom verejných priestranstiev od
záujemcu Ing. Miloša Gendiara. Obec zatiaľ nemá VZN na takéto účely a tak po
dohode poslancov bola stanovená cena 1,00 EUR pre záujemcu Ing. Miloša Gendiara.
11. Vyhlásenie podmienok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľka MŠ
v Pažiti.

V zmysle § 4 Zákona č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom
záujme vyhlásil starosta obce MVDr. Vladimír Baláška výberové konanie.
12. Vystúpenie starostu obce.
Dotácia z Ministerstva financií SR poskytla dotáciu na miestnu komunikáciu
(osadenie obrubníkov a šachty). Projekt bol spravený ako slepá ulica, ktorá končí pri
rodine Poliakovej, bude vyvolané jednanie o zmene dokumentácie, aby miestna
komunikácia bola obojsmerná.
Nové osvetlenie obce – v decembri 2013 nás oslovila firma z Bratislavy ohľadom
nového osvetlenia obce. Ďalšia firma nás oslovila v týchto dňoch, ktorá umiestnila
skúšobné lampy s úsporovou 50% do obce Radobica. Ponuka je za výhodnú cenu,
svetlo oslňuje ale dá sa po dohode aj stlmiť. Jedna lampa stojí 180,00 EUR a firma
dáva na ňu 10 rokov záruky. Na celú obec by tieto lampy stáli cca 9 000,00 EUR bez
montáže.
Vystavené veľkoobjemové kontajnery na odpad budú v mesiaci október.
Október je mesiac úcty k starším pripravujeme posedenie s dôchodcami
15.11.2014 sa konajú voľby do obecného zastupiteľstva.
Do 21.09.2014 je termín na podanie kandidátnych listín
13. Interpelácia poslancov.
Odporúčané starostovi obce vypracovať cenník prenájmu za obecné priestory
a prenájom obecného klubu dôchodcov (inventarizácia majetku pri prenájme).
14. Diskusia.
Ing. Patáčik – vývoz žúmp, oslovenie firmy na vývoz, ktorá má povolenie aby bol vývoz
čo najlacnejší, vývoz cca 50,00 EUR,
- zistiť či pri vývoze žúmp sa dáva potvrdenie priamo na číslo domu,
- výstavba kanalizácie – prebieha ďalšie výberové konanie pri výbere zhotoviteľa,
Pán Tóth - namieta voči vývozu žúmp a zákone o vode,
Pán Duchovič – prečo nie je vyčistená šachta pred jeho domom, nakoľko starosta to
sľúbil. Pán Duchovič zisťoval na Správe ciest TSK kde ho informovali že je to možné, ale musí
dať požiadavku na vyčistenie obec. Starosta: „ Pred rokom bola čistená šachta na náklady
obce, vybraté bolo asi 20 cm piesku. Pri čistení je treba zabezpečiť aj dopravné označenie.
Stretnutie so Správou ciest je naplánované na 11.09.2014 s projektantom, aby sa zistilo, ako
je možné odvodniť štátnu cestu“.
Ing. Švec – podporuje danú iniciatívu, nakoľko ani jeho protipovodňové opatrenie vo
dvore nie sú dostatočné a opakovane ho zaplavuje – 4x v roku 2014
1.) musí sa začať riešiť cestná kanalizácia v ceste, ktorá patrí TSK
2.) má žiadosť, aby sa aj návrhy VZN a iné dôležité uznesenia zverejňovali na web stránke
obce
3.) je internetová stránka obce v súlade so zákonom?
4.) víta aktivitu obce o rozširovanie, ale musí byť všetko v súlade s ÚPD obce

Odpoveď starostu obce: „ Všetko sa robí v súlade s ÚPD, ale bolo by potrebné niektoré veci
aktualizovať“.
5.) informácia – pripravuje sa dokumentácia na zhotovenie.
Pán Balaška – potok Drahožica je potrebné vyčistiť, lebo pri návalových vodách hrozí
vyliatie a zaplavenie územia.
Odpoveď starostu obce: „ Má to na starosti Ing. Jursa z povodia Váhu. Je snaha aby prišiel na
obhliadku. Obec nemôže z vlastnej iniciatívy začať vypiľovať a čistiť potok“.
Pán Švarc – nesúhlasí s príspevkom na opravu kostola, nakoľko to ide aj z peňazí,
ktoré patria aj jemu (spoločné dane).
Pán Demeš – má problém so susedmi, ktorí nevyvážajú komunálny odpad. Nemajú
smetnú nádobu, odpad sa zhromažďuje vo dvore, alebo prípadne ho spaľujú. Množia sa tam
hlodavce hrozia rôzne choroby.
Pán Duchovič – podal návrh, že chce zníženie dane pokiaľ nebude doriešené
zaplavovanie jeho nehnuteľnosti.
15. Návrh uznesenia č. 20. OZ Pažiť bol jednohlasne prijatý.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.
16. Záver

Zapísala:
Ing. Ľubica Glajsová ..............................
Overovatelia: Ing. Milan Glajsa
...............................
Ing. Ivan Patáčik
..............................
Mgr. Slávka Súlovská ..............................

MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce

