ZÁPISNICA Č. 13
Z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 13.02.2013 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.Milan Glajsa,Ing. Ivan Patáčik. Za
zapisovateľku bola zvolená p. Ing.Ľubica Glajsová.
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ.
Pozvánky na obecné zastupiteľstva zverejňovať aj na internetovej stránke obce
a starosta preverí cenu za zverejňovanie.
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce a určenie podmienok pre funkciu
HK.
Podľa zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov boli obecným
zastupiteľstvom prijaté podmienky:
-ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
-znalosť ekonomiky a problematiky hlavného kontrolóra
Návrh úväzku na 6,5 hodiny týždenne a prihlášku doručiť osobne alebo poštou na
Obecný úrad Pažiť do 25.02.2013 do 15.00 hod.
Na najbližšom zastupiteľstve budú uchádzači predstavení a jeden zvolený.

5. Návrh žiadosti o osadenie zvodidla pri vjazde do obce Pažiť.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti na Obvodný úrad pre cestnú dopravu
v Prievidzi o osadenie zvodidla pri vjazde do obce. Ing. Patáčik pripomenul či sa daná
lokalita nachádza v katastri obce Pažiť.
6. Príprava VZN o čase predaja a čas prevádzky služieb v našej obci.
V návrhu VZN určili otváracie hodiny v prevádzkach – reštauračné služby:
Piatok – sobota od 6.00 – 23.00 hod.
Nedeľa – štvrtok od 6.00 – 22.00 hod.
Dňa 31.12. otváracia doba neobmedzená.
Prevádzka služieb – kaderníctvo, autoservis a iné.
Od 6.00 – 22.00 hod.

7. Vystúpenie starostu obce
Starosta informoval o stretnutí k vyhodnoteniu vplyvov na životné prostredie
vysokého napätia 2x400 kW na trase Bystričany – Križovany, ktoré sa uskutoční
20.02.2013 o 16.00hod. v KD Horná Ves.
Starosta poďakoval na účasti pochovávaní basy.
Informoval o záujem p. Vlčku a p. Tichého o odkúpenie parcely č.39/1 (priemyselná
zóna) za účelom výstavby autoservisu a skladu stavebného materiálu.
8. Interpelácia poslancov
9. Diskusia
Občania upozornili starostu na nefunkčné osvetlenie pred p.Bočkayom, Poliakom,
Trnikom, Nevickým.
Nepočuť dobre rozhlasové hlásenie v obci – v jarných mesiacoch bude prevedená
oprava.
10. Návrh uznesenia z 13. OZ Pažiť
Návrh uznesenia bol jednohlasne prijatý.
Starosta poďakoval všetkým za účasť na tomto zasadnutí.
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MVDr. Vladimír Baláška – starosta obce

