ZÁPISNI CA č.5
Z 5. zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 14.12.2011 v sále K D v Pažiti.

Prítomní: starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce podľa prezenčnej listiny
Zasadanie zvolal starosta obce M V Dr. 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 zasadania.
1. Otvorenie
Bolo uskutočnené v zmysle predchádzajúceho znenia zápisu.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Ing. Glajsa, p.Mgr. Súlovská, p. Tomová. Za
zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová.
3. Kontrola plnenia uznesení zo 4. Zasadnutia OZ Pažiť
Uznesenie bolo splnené a cestná komunikácia pre IBV bola vyštrkovaná.
4. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2011
Predniesla p. Gendiarová
5. Návrh VZN č. 4/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Oboznámil starosta a upozornil na zmeny: zvýšenie sadzby dane za psa na 3,--€ a zvýšenie
poplatku za vývoz KO na 15,--€. Uvedené zmeny by mali donútiť občanov k dôkladnejšiemu
separovaniu KO.
6. Návrh VZN č.5/2011 O daní z nehnuteľností
Dane za nehnuteľnosť nie sú zvyšované a bolo schválené jednohlasne.
7. Zníženie úväzku H K
Na vlastnú žiadosť H K bol úväzok znížení na 15 %.

8. Stanovisko H K k hlavnému rozpočtu
Predniesla p. Gendiarová a H K odporúča predložený návrh schváliť obecným
zastupiteľstvom.

9. Návrh rozpočtu na rok 2012.
Starosta obce predniesol zmeny v navrhovanom rozpočte a rozpočet bol schválený.

10. Návrh rozpočtu na rok 2013 a 2014.
Poslanci vzali na vedomie.

11. Schválenie predaja pozemku p.č. 2/16 s osobitným zreteľom.
Predaj pozemku bol schválený s tým, že kúpno-predajnú zmluvu treba doplniť o bod vecné
bremeno a náklady pri poruche a ich oprave znáša majiteľ pozemku. Vypracovanie KP zmluvy
hradí kupujúci.

12. Žiadosť o napojenie inž. sietí k pozemku p.č. 39/159
Poslanci nesúhlasili so žiadosťou nakoľko kupujúci bol oboznámený so stavom pozemku.

13. Vystúpenie starostu obce.
Starosta poďakoval za účasť ku dňu úcty k starším, ktoré sa konalo dňa 16.10.2011 v K D.
Oboznámil občanov s vítaním sv.Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka pri kostole,
ktoré sa konalo 5.12.2011. Poďakoval občanom za disciplínu pri zbere do VO K. Hovoril
o BRO zo záhrad a vypracovaní projektu pre región Šípok. Ďalej upozornil na pripravené
akcie: 28.12. stolnotenisový turnaj v K D, 31.12. silvestrovský futbal o 11.00hod., 31.12.
novoročný ohňostroj spojený s novoročným vinšom a novoročnou čašou vína a K D bude
otvorený od 22.00hod. pre občanov obce.
Upozornil na vykonanie dokladovej inventarizácie a predloženie správy z M Š.

14. Interpelácia poslancov
p.Súlovská predložila zmluvy a cenu za pozemky na IBV p.Kňaze a p.Zubatá – vydražené za
vyššiu cenu ako vyvolávacia cena.

15. Diskusia
Starosta upozornil na zvýšené náklady na vývoz KO. Každý vývoz KO bude vážený,
a zrušený poplatok za prenájom na zbernom dvore v Partizánskom.
Pani Marikovičová upozornila, že na schôdzi chýbajú občania, ktorí sa nesnažia separovať
a vyzvala občanov, aby pristúpili k separovaniu zodpovednejšie.

16. Návrh uznesenia a schválenie.
Prečítal p. Glajsa. Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

17. Záver
Starosta poďakoval všetkým za aktívnu účasť a zaželal šťastné a veselé vianočné sviatky
a schôdzu ukončil prípitkom k občanom.

Zapísala:
Ing. Ľubica Glajsová ______________________
Overovatelia: Ing. Milan Glajsa_________________________
Mgr. Slavka Súlovska_____________________
Vlasta Tomová__________________________
M V Dr. Vladimír Baláška – starosta obce

