Z Á P I S N I C A Č. 24
Z 24.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, konaného dňa 08.08.2018 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. Ševcová a p. Žuchovský.
Za zapisovateľku bola zvolená p. Ing. Glajsová
3. Schválenie vybraných nájomcov bytového domu.
Schválenie vybraných nájomcov bytového domu - bolo podaných 52 žiadostí, kritéria spĺňali 40-ti
z toho 5 občanov z obce Pažiť, ktorí boli aj vybraní medzi nájomcov. Vybraní žiadatelia budú vyzvaní
k podpisu nájomnej zmluvy.
4. Schválenie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu bytového domu v obci Pažiť.
Schválenie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu bytového domu v obci Pažiť medzi spoločnosťou
Iňastav a obcou Pažiť.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku a schválenie osobitného zreteľa p. č. 39/199 v k. ú. Pažiť.
Obec Pažiť zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve
Obce Pažiť, k. ú. Pažiť, list vlastníctva číslo 308, parcela registra „C“, príslušnosť k ZÚO – pozemok je
umiestnený mimo zastavaného územia obce, parcela číslo 39/199 – ostatná plocha o výmere 2839
m2 za cenu 5,29 EUR/ m2 v prospech pána Romana Vlčka a manželky Petry Vlčkovej, bytom Pažiť
177.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je: Uvedená parcela číslo 39/199 – ostatná plocha o výmere 2839
m2, katastrálne územie Pažiť sa nachádza v ochrannom pásme Železníc Slovenskej republiky.
K pozemku nie je vybudovaná prístupová komunikácia, nie sú vybudované inžinierske siete
a pozemok priamo susedí s pozemkom pána Romana Vlčka a manželky Petry Vlčkovej, bytom Pažiť
177. Cez pozemok vedie sieť vysokého napätia. Dotknutá časť pozemku je pre Obec Pažiť
neupotrebiteľná.
6. Umiestnenie stávkovej kancelárie v pohostinstve u Dudyho.
Poslanci schválili umiestnenie stávkovej kancelárie v pohostinstve u Dudyho s obmedzením iba na
stávkovú kanceláriu okrem hracích automatov.

7. Vyjadrenie k úprave okolia bytového domu.
Starosta navrhol vyčleniť 3 000,00 EUR ( z vrátenia peňazí za elektromery). Boli oslovené firmy
o zaslanie cenových ponúk na úpravu okolia bytového domu v obci Pažiť.
8. Vystúpenie starostu obce.
-Chodník a prepojenie dažďovej kanalizácie od p. Duchoviča po p. Súlovskú- prepoj sa musí preriešiť
s p. Janekom, ktorý to prisľúbil. Chodník sa bude riešiť následne od p. Bujnovej po p. Súlovskú
z financií z predaja pozemku p. Vlčkovi.
-Starosta prisľúbil zaplatiť vysadenie pásu vedľa kostola z vlastných investícií.
-Občanom boli rozdané vizitky na firmu, ktorá realizuje výkopy na kanalizáciu (20,00 EUR/hodina).
-25.08.2018 sa bude konať Leto na Pažiti s tanečnou zábavou a občerstvením. Bude sa vyhodnocovať
aj najlepší koláč. Program bude zabezpečený.
-28.08.2018 – kladenie vencov k pamätníku padlých hrdinov, prípadne 30.08.2018 podľa počasia. Vo
večerných hodinách Vatra na ihrisku.
-Kanalizácia - treba ešte odstrániť nahlásené nedostatky.
-Parkovanie pred domami – obec má schválené VZN z roku 2012, kde je schválené koľko sa platí za
dlhodobé parkovanie auta na verejnom priestranstve.
-08.08.2018- bolo stretnutie s firmou Doprastav, kde sľúbili, že osadia poklop pri p. Beňuškovi
(poklop z dažďovej kanalizácie. Pri p. Vlčkovi, p. Paučekovi, p. Hofmanovi – oprava poklopov. Pán
Slávik má problém s odvádzaním splaškových vôd – príde pracovník z Doprostavu.
-Všetky nedostatky budú odstránené do 30.08.2018
9. Interpelácia poslancov.
Doriešiť prepoj dažďovej kanalizácie Duchovič – Súlovská. Termín do 30.09.2018
Rekonštrukcia chodníka p. Bujnová – p. Súlovská. Termín do konca volebného obdobia.
10.Návrh uznesenia z 24. Zasadnutia OZ Pažiť bol jednohlasne prijatý.
11. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapísala:

Ing. Ľubica Glajsová

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

