Z Á P I S N I C A Č. 20
Z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 25. 04. 2018 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. 369/1990 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. Obert, p. Ing. Rybár, p. Žuchovský.
Za zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení OZ.
- Doriešiť prepojenie kanalizačných šácht Súlovský - Duchovič - trvá.
4. Protokol o výsledku kontroly pokladničných dokladov, dodávateľských faktúr za
obdobie január a február 2018.
Ku kontrole boli predložené - pokladňa - príjmové a výdavkové doklady od 01.01.2018
do 28.02.2018
Záznamy v pokladničnej knihe sú vedené chronologicky. V zmysle zákona o účtovníctve
doklady majú obsahovať:
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový
záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. Konštatujem,
že vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie vyššie citovaného ustanovenia.
- kontrola dodávateľských faktúr bola vykonaná za obdobie január 2018 až február 2018.
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a dodržiavanie vnútornej smernice zo dňa 30.12.2014 s účinnosťou

dňa 01.01.2015. Záver správy: Počas následnej finančnej kontroly neboli zistené závažné
nedostatky.
5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 o organizovaní miestneho referenda.
VZN č. 1/2018 o organizovaní miestneho referenda je vyvesené v úradnej tabuli obce kde
bude po dobu 15 dní. VZN č. 1/2018 je zverejnené aj na elektronickej tabuli obce a na
internetovej adrese obce od 17.04.2018
6. Smernica o verejnom obstarávaní.
Účelom smernice je úprava postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní tak, aby bol zachovaný legislatívny rámec daný pre verejných
obstarávateľov. Obec Pažiť bude pri verejnom obstarávaní na tovary, služby a stavebné práce
prieskumom trhu: -telefonický prieskum, komunikácia s dodávateľmi, porovnanie
dostupných cenníkov na webe, predložené cenové ponuky a prostredníctvom elektronických
nákupných portálov (Elektronický kontraktačný systém, TENDERnet). Tovary, služby
a stavebné práce, ktorých predpokladaná hodnota prevyšuje horné limity sa obstarávajú
postupom verejnej súťaže pre podlimitné respektíve nadlimitné zákazky v súlade so
zákonom (cez Vestník verejného obstarávania).
7. Úprava rozpočtu na rok 2018.
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 vypracovala pani Bc. Gendiarová. Úprava rozpočtu bude
aj zverejnená.
8. Vstúpenie starostu obce.
Starosta obce sa poďakoval občanom za aktivitu na zastupiteľstvách.
- na zasadnutí ZMOS bol prejednaný návrh na pozastavenie ťažby uhlia na Hornej Nitre.
Zároveň nám bola doručená Petícia na podporu zachovania ťažby uhlia na Hornej Nitre. TSK
je za zrušenie a dalo možnosť žiadať o dotácie ako podporu pri zániku baní. EÚ už vyčlenila
určitú sumu pre 4 regióny na Hornej Nitre,
- obec Pažiť chce požiadať o peniaze na vybudovanie kanalizácie na novej IBV (M. Marko),
- starosta obce oboznámil o ponuke na montáž kanalizačných prípojok kde pani Patáčiková
upozornila na stavebný zákon – ohlásenie drobnej stavby a geometrický plán.
- akcie na rok 2018 – vybagrovať cestu 39/122
- úprava cesty p. Solík – p. Lancíková, vjazd do MŠ – asfaltový koberec. Ponuky sa podávajú
do 5.5.2018 cestou verejného obstarávania,
-chodníky p. Bujnová – p. Súlovská,
-chodník pri p. Staňovej nakoľko sa sťažuje že jej do záhrady steká olejová voda z cesty,
-strecha kultúrneho domu- osloviť vysokú stavebnú školu aby v rámci bakalárskych alebo
diplomových prác vypracovali projekt na úpravu KD,
-počet žiadostí na pridelenie nájomné bytu k dnešnému dňu je 40 ks,
-v priebehu týždňa budú vložené kontajnery na odpad,

- v pondelok 30. 4. 2018 bude o 18,00 hod. stavanie mája s pohostením,
- v priestoroch MŠ sú stále voľné miesta na prenájom,
- p. Straka, p. Dubina a p. Rybár robia nové pieskovisko v MŠ,
- začne sa odvážať odpad za pekárňou
9. Interpelácia poslancov.
-Doriešiť pripojenie kanalizačných šácht Súlovská – Duchovič.
- Preveriť postup pri pripájaní a realizácií kanalizačných prípojok v zmysle stavebného zákona
a podmienok ZsVS.
10.Diskusia
-p. Rybár podal návrh aby sa podala žiadosť o dotácie na strechu kultúrneho domu v Pažiti
-p. Marko – zosúladiť stránku obce na internete v súlade so zákonom, lebo sú tam
nezrovnalosti,
-p. Patáčiková – obec by mala žiadať peniaze z MASKA a skúsiť podať čo najskôr projekt,
-p. Straka – podľa akého kľúč sa bude vyberať nájomca na nové byty : podľa príjmu ale sú
povolené aj výnimky. Najskôr sa bude prihliadať na občana obce. Na začiatku treba zložiť 6
násobok mesačného nájmu, ktorý pôjde do depozitu v prípade neplatenia alebo zničenia sa
bude z neho čerpať.
-p. Patáčiková – ako je to s komunálnym odpadom nádobami na odpad. Niektorí občania
majú viac nádob a platia rovnako. Akým spôsobom naučiť občanov separovať, lebo je to
nespravodlivý systém.
-p. Jančichová kedy bude vykonaný zber elektroodpadu,
-p. Uhliarová kedy budú kompostéry – tento rok budú doručené,
11. Návrh uznesenia z 20. Zasadnutia OZ Pažiť bol jednohlasne prijatý.
12. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala:

Ing. Ľubica Glajsová

Overovatelia: Ing. Milan Glajsa
Ing. Július Rybár
Dušan Žuchovský
Ing. Jana Ševcová
Igor Obert
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MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce

