ZÁPISNICA Č. 10
Z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 11. 10. 2012 v sále KD
v Pažiti.
Prítomní: starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce podľa prezenčnej
listiny
Zasadnutie zvolal starosta obce MVDr. Vladimír Baláška podľa zákona SNR č.369/1990 Zb.
v platnom znení.
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal všetkých prítomných a oboznámil prítomných
občanov s programom zasadnutia.
1. Otvorenie

Bol 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. Ivan Patáčik. Za
zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová.
3. Zrušenie uznesenia č. 8 bod. B/4 zo dňa 20. 06. 2012.
OZ zrušilo uznesenie z dôvodu nepredloženia dohodnutých materiálov a z nezáujmu
p. Igora Súlovského o prenájom priestorov.
4. Schválenie spôsobu prenájmu majetku obce – časti MŠ.
Na základe žiadosti p. Romana Fábika, Partizánske o zriadenie fitcentra – aktívne
cvičenie na stacionárnych bicykloch schválilo OZ prenájom časti budovy o rozlohe
46,7 m ² formou osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania služieb, ktoré v obci
chýbajú a ktoré zároveň zvýšia rozvoj životnej úrovne obce v oblasti zdravotnej,
fyzickej a športovej. Prevádzkovanie cca od 17,00 hod. Do 20,00 hod.
5. Vystúpenie starostu obce
Starosta informoval o nasledujúcom OZ, aby bola dodržaná 15 dňová lehota.
Informoval o projekte kanalizácie aj pre našu obec. Začiatok 6/2013 – ukončenie
10/2015 – Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť (financovanie z EÚ), v
obci bude vybudovaných 131 prípojok k domom a 1 prípojka tlaková, ČS pri
cintoríne. Na ulici okolo Ing. p. Patáčika upozorniť na uloženie optických káblov.
Umiestnenie satelitnej antény na požiarnej zbrojnici práve prebieha – na základe
žiadosti Slovak Telekomu. Zvýšenie ročné nájmu zo 126,- € na 303,- €.
Vyhodnotenie separovaného zberu. Obec Pažiť patrí medzi najlepšie v okrese a v časti
separovaný odpad sme vytvorili zisk za I. Polrok 2012 70,- €.
Vyhodnotenie komunálneho odpadu – zvyšujeme množstvo odpadu produktmi zo
záhrad.
Združenie obcí Šípok opätovne - tretíkrát podal projekt – Kompostovanie. Prednáška
k uvedenej téme bude 25.10.2012 v KD v Pažiti – Priatelia zeme.
VO kontajnery budú k dispozícii od 42. týždňa.

Oprava osvetlenia – piatok 12.10. 2012, alebo v priebehu nasledujúceho týždňa, podľa
možností TSM Partizánske.
Pozvánka – 21. 10. 2012 Úcta k starším.
6. Interpelácia poslancov
7. Diskusia

p. Rechtoríková – opraviť svetlo do Klubu dôchodcov Pažiť.
p. Lancíková – nesvieti VO pri p. Valachovej.
p. Patáčik – na dedinách sa nikdy zo záhrad nevyvážalo, treba sa naučiť likvidovať
odpad priamo v domácnostiach.
p. Pravdová – informovala sa o možnosti vybudovania prípojky na kanalizáciu.
8. Návrh Uznesenia z 10. OcZ Pažiť

Návrh Uznesenia bol schválený.

9. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť.

Zapísala:

Ing.Ľubica Glajsová __________________________

Overovatelia: Ing. Milan Glajsa
Ing. Ivan Patáči

___________________________
___________________________

MVDr. Vladimír Baláška – starosta obce

