Z Á P I S N I C A Č. 16
Z 16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 25.09.2013 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. Patáčik.
Za zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová.
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 15. Zasadnutia OZ.
Vypracovanie geometrického plánu z parcely číslo 39/1 k odpredaju pozemku
a zámene pozemku vznikli dve parcely 39/169 a 39/170. Geometrické plány boli
vypracované.
Jednanie s Povodím Váhu v zastúpení Ing. Jursom, ktorý príde na jednanie. Bolo
splnené.
4. Čerpanie rozpočtu k 31.08.2013.
Čerpanie rozpočtu predniesla pani Gendiarová Mária. Zostatok úveru 2 226,00 EUR.
5. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2013.
Zistenie objektívneho stavu, dodržiavanie predpisov a dodržiavanie zákona 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite pri hospodárení s verejnými
prostriedkami. Nebolo zistené porušenie zákona o účtovníctve a zákona o finančnej
kontrole a audite.
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku pre pána Ľuboša Jančicha, Čereňany.
Záujem pána Ľuboša Jančicha o kúpu pozemku na parkovanie nákladných vozidiel.
Voľný pozemok je 39/1 – vedľa železnice 1500 m2 – 2000 m2. Pozemok medzi
kovovýrobou a pani Suchánekovou nie je vhodný.
7. Odpredaj pozemku parcelné číslo 39/169.
Odpredaj pozemku parcelné číslo 39/169 pre pána Romana Vlčku (má záujem
postaviť autoservis) v zmysle ÚPD je v tejto časti plánovaná podnikateľská zóna.
Návrh : cena 4,50 EUR /m2 + svojpomocne vybuduje inžinierske siete(voda, plyn,
elektrické vedenie).Výsledná cena cca 7,50 EUR/m2 po zrealizovaní výstavby
inžinierskych sietí.

8. Odpredaj pozemku parcelné číslo 39/170.
Odpredaj pozemku parcelné číslo pre pána Ing. Štefana Baričáka. Výmena pozemku
parcelné číslo 1/20 o výmere 1619m2, kde vedú telekomunikačné siete ( parcelné
číslo 39/170 vo výmere 3724m2 z toho výmena je vo výmere 1619m2 + doplatok
4,50 EUR/m2 na výmeru 2105m2 ). Inžinierske siete budú vybudované na náklady
stavebníka a potom budú dané do užívania obce.
9. Úprava rozpočtu na rok 2013.
- oprava miestneho rozhlasu – 500 EUR
- kosenie a bežné úpravy museli byť vykonané na základe dohody s A. Baláškom –
450 EUR
- žiadosť od pani Kľačkovej o finančnú pomoc pre zlú finančnú situáciu – 100 EUR
(hrabanie lístia na cintoríne okolo kostola, námestie za 2,50 EUR na hodinu).
Úprava rozpočtu bola schválená podľa predložených podkladov.
10. Vystúpenie starostu obce.
Starosta obce oslovil pani Kľačkovú, že ak má záujem o finančnú pomoc, tak si ju
môže si odpracovať.
Starosta obce oboznámil občanov o kladení vencov k pamätníku padlých, ktoré sa
uskutočnilo v auguste 2013 a 31. augusta sa pálila Vatra SNP. 31.8.2013 sme privítali
poslancov NR SR pána Bašku a pani Janíkovú a ďalších kandidátov a poslancov VÚC.
Obec dostala poďakovanie od pána Bašku a prisľúbili s pani Janíkovou pomoc na
opravu cesty k cintorínu v hodnote 10 000 EUR.
Dňa 20.10 2013 bude posedenie pri príležitosti mesiaca októbra úcty k starším.
Dňa 09.11.2013 budú voľby do VÚC.
Do konca septembra je potrebné uhradiť všetky poplatky (dane, odpady ...)
V jesenných mesiacoch plánujeme vývoz veľkoobjemových kontajnerov (odpad).
11. Interpelácia poslancov.
Mgr. Slávka Súlovská – zapracovať do kúpnej zmluvy, že po vybudovaní inžinierskych
sietí bude odovzdané obci a aby inžinierske siete boli vybudované tak, aby bolo
možné pripojenie aj okolitých pozemkov. Bolo by vhodné vymeniť okná v priestoroch
MŠ v prenájme, nakoľko sú k dispozícií financie a tým sa zlepší výraz MŠ a úspora
energie.
12. Prezentácia firmy RAMCAS o úspore elektrickej energie vo verejnom osvetlení.
Pán Šulko predstavil svietidlá, ktoré sa momentálne využívajú na verejné osvetlenie.
V našej obci máme 55 svietidiel.
Svietidlá, ktoré nám ponúka( imitácia bieleho svetla 40V žiarovky) majú návratnosť 5
rokov a úspora cca 2 000EUR/rok. Po 65 000 hodinách klesnú na 75%. Priemer
svietenia je 11 hodín(cca 22 rokov), dá sa ušetriť aj výmenou ističa za nižší, pri ktorom
je aj nižší poplatok. Ponúkané vývojky sú stmievateľne. Realizácia je možná po
podpise do 60 dní. Celková cena je cca 10 000 EUR. Po posúdení banky je možné

dostať úver do 6% ( municipálny úver), sú možné rôzne možnosti financovania tohto
projektu. Najvhodnejší variant je splácanie ušetrenou platbou za energiu
(cca 7 rokov). Obec je naklonená ponuke, ale musí zistiť úrokové podmienky banky.
Výbojky vyrába firma OSRAM.
13. Diskusia.
14. Návrh uznesenia č. 16 OZ Pažiť bol jednohlasne prijatý.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.
15. Záver
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MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce

