ZÁPISNICA Č. 7
Zo 7. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 30.05.2012 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
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.Mgr.Súlovská,p.Tomová. Za
zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Bola uzatvorená zmluva s p. Romanom Vlčkom.
4. Záznam z kontroly o postupe obce pri vyplácaní náhrad pri pracovných cestách
za rok 2011.
Dodržiavanie vyplácania náhrad za cestovné (vnútorná schválená smernica od r.2009)
do toho spadá aj dovoz stravy do MŠ.
5. Schválenie žiadosti o prenájom časti budovy školy, formou osobitného zreteľa.
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na kaviareň a výroba jedál (ľahké
podávanie jedál) – osobitný zreteľ (chodba a knižnica). Vybudovanie soc.zariadení
a kuchyne. Výmena okien + vstup a terasa. Prenájom formou osobitného zreteľa.
20.06. prebehne hlasovanie o podmienkach prenájmu. Informovala Mgr.Slavka
Súlovská.
6. Vystúpenie starostu obce
Starosta poďakoval všetkým matkám, ktoré sa zúčastnili na Dni matiek. Informoval
o vývoze elektroodpadu + nebezpečný odpad. Spomenul aj neodôvodené podozrenie
o krádeži okrasných drevín na cintoríne. Starosta ďalej informoval o dni detí, ktorý sa
bude konať 2.6.2012 o 14,30hod. na školskom dvore. Informácie o novej vyhláške
o hrobových poplatkoch, ktorý platí od 1.1.2011 a treba platiť na 10 rokov.
7. Interpelácia poslancov
8. Diskusia
Občania sa pýtali pri p.Žuchovskej a p.Hvojníkovi na nové lavičky. Občania sa
informovali o oprave verejného rozhlasu. Kedy sa vydajú PZ, či sa bude robiť
kanalizácia. A informácie o ROEP.

9. Návrh uznesenia zo 6.OcZ
Uznesenie bolo schválené.
10. Záver
Starosta poďakoval všetkým občanom za účasť na obecnom zasadnutí.

Zapísala:
Ing.Ľubica Glajsová ___________________________
Overovatelia: Ing.Milan Glajsa______________________________
Mgr.Slavka Súlovská__________________________
Vlasta Tomová_______________________________

MVDr. Vladimír Baláška – starosta obce

