Z Á P I S N I C A Č. 15
Z 15.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 26.06.2013 v sále KD
v Pažiti.
Prítomní: starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce podľa prezenčnej
listiny.
Zasadanie zvolal starosta obce MVDr. Vladimír Baláška podľa zákona SNR č. 369/100 zb.
v platnom znení.
Zasadanie 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. Ing. Ptáčnik. Za
zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová.
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 14. Zasadnutia OZ.
Zmluvy k odpredaju pozemkov p. č. 1/28 a p. č. 1/29 boli vypracované.
Možnosť vybudovania inžinierskych sietí k novým parcelám na parcele 39/122-cesta
bola vypracovaná.
4. Čerpanie rozpočtu k 31.05.2013
Čerpanie rozpočtu predniesol starosta obce MVDr. Vladimír Baláška.
5. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2013
V 2. polroku 2013 HK bude kontrolovať pokladnicu MŠ Pažiť, pokladnicu Obecného
úradu Pažiť, kontrola pokladničných a bankových operácií, účtovných dokladov
a interných dokladov MŠ Pažiť a Obecného úradu Pažiť, kontrola plnenia príjmov
a čerpania výdavkov rozpočtu obce za rok 2013, kontrola uznesení OcZ, iné aktivity
podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva.
6. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2012 a k čerpaniu dotácií poskytnutých
obcou v roku 2012.
HK odporúčala schváliť záverečný účet za rok 2012 výrokom“ Schvaľuje celoročné
hospodárenia bez výhrad“.
Všetky kontrolované subjekty použili dotáciu podľa zmluvy o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu obce Pažiť v roku 2012.
7. Záverečný účet za rok 2012.
Záverečný účet za rok 2012 bude zverejnený na vývesnej tabuli obvyklým spôsobom.
Bol schválený bez výhrad.

8. Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2012.
Podľa stanoviska auditora Ing. Evy Ďuržovej účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Pažiť.
Výsledky jej hospodárenia sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
9. Úprava rozpočtu na rok 2013.
Úprava rozpočtu bola schválená podľa predložených podkladov.
10. Schválenie spôsobu odpredaja dvoch pozemkov na p. č. 39/1 a zámeny za p. č. 1/20.
Odpredaj dvoch pozemkov na p. č. 39/1 a zámeny za p. č. 1/20 pre žiadateľov p. Ing.
Štefana Baričáka a p. Romana Vlčka osobitným zreteľom z dôvodu chýbajúcej
infraštruktúry ako aj prechádzajúceho VVN vedenia bolo schválené. Zverejnenie bude
obvyklým spôsobom a to na vývesnej tabuli.
11. Vystúpenie starostu obce.
Starosta obce oboznámil občanov o separácií bioodpadu, ale aj o kompostovaní
doma na záhrade ako o najlacnejšej alternatíve firmy JRK. Táto firma ponúkla obci
lacné kompostéry. Obec osloví občanov, ktorí by mali o kompostér záújem. Obec
chce prispieť aj určitou čiastkou na zakúpenie. Zároveň oboznámil občanov o dotácií
na cesty v sume 389,00 EUR a potrebe opravy a úpravy cintorína. Dňa 29.06.2013
pôjde cez našu obec Rely – Baníka rely. V čase od 11,30 hod. do 12,30 hod.
Plánované akcie: opakovaná akcia MDD dňa 27.6.2013 o 16,00 hod., leto na Pažiti
návrh je na 17.8.2013.
12. Interpelácia poslancov.
13. Diskusia.
Pán Rybár podal podnet na vyčistenie potoka Mohelnica a príslušného
odvodňovacieho ramena.
14. Návrh uznesenia č. 15 OZ Pažiť bol jednohlasne prijatý.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.
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