ZÁPISNICA Č.8
Z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 20.06.2012 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. Mgr. Súlovská, p. Tomová. Za
zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Uznesenia zo 7.zasadnutia boli splnené.
4. Schválenie prenájmu časti budovy školy
Schválenie časti budovy MŠ (chodba,toalety) na kaviareň s vareným jedlom. (Výmena
okien, kúrenie, elektroinštal., voda samostatná, terasa vstup aj od ihriska, WC môžu
využívať aj z klubu dôchodcov, vstup do klubu cez chodbu.)
Prenájom časti budovy na dobu 15 rokov- 8 €/rok/m2
5. Čerpanie rozpočtu k 31. 05. 2012
6. Správa auditora za rok 2011
7. Schválenie záverečného účtu za rok 2011
Vypracovaný v súlade so zákonom.
8. Vystúpenie starostu obce
Starosta oboznámil občanov o upozornení obvodného pozemkového úradu
o udržiavanie pozemkov proti burine. Informoval o vyčistení chodníka od hlavnej
cesty (vyčistili cestári) Ďalej informoval o plánovaní letnej akcie s názvom „Leto na
Pažiti“.
9. Interpelácia poslancov
10. Diskusia
Starosta spomenul odvoz nebezpečného odpadu na ekoskladku EKOS Borina. Pani
Lancíková sa informovala o odvoze a spracovaní biologicky-rozložiteľnom odpade.
Občania poukázali na zasypanie kanála pred vstupom do obce Pažiť, upozorniť p.
Belianského a zistiť pokiaľ je ochranné pásmo cesty, či sa nejedná o porušenie

zákona. Oznámenie o primíciach vo Veľkých Uherciach, gratulácia za obecný úrad p.
Súlovská.
11. Návrh Uznesenia zo 8. OcZ Pažiť
Návrh Uznesenia bolo schválené.
12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť.

Zapísala:
Ing.Ľubica Glajsová ____________________
Overovatelia: Ing. Milan Glajsa ____________________
Mgr. Slavka Súlovská __________________
Vlasta Tomová________________________

MVDr. Vladimír Baláška – starosta obce

