ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť
zo dňa 11. 12. 2018
Program 2. zasadnutia OZ obce Pažiť:
Zasadnutie OZ zvolala pozvánkou zo dňa 07. 12. 2018 starostkou obce
Bc. Máriou Gendiarovou.
1. Otvorenie. Prítomných občanov a poslancov OZ privítala starostka obce Bc.
Máriou Gendiarovou
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka Ing. Jana Ševcová
Návrhová komisia: Ing. Ševcová, Ing. Marko, Dzian, Rybár, Tóth
Overovatelia zápisnice: Ing. Marko, Dzian, Rybár, Tóth
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení OZ. Zadanie funkcie obecného kontrolóra –
citácia zákona o obecnom zriadení – dokonca decembra 2018
4. Úprava schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet bežný – príjmy z
prenajatých budov, bežné transfery zo štátneho rozpočtu (voľby, aktivačné
práce, výdavky – vrátenie príjmov z minulých rokoch – 15000 Eur /p. Vlčko/,
následný predaj 15000 Eur /p.Vlčko/, výdaj 480 580 Eur – bytovka – príspevok
zo ŠFRB, rozpočt vyrovnaný príjmy – 737 149 Eur, výdavky 5. Návrh rozpočtu na r. 2019 -2021. Predniesol Ing. Marko definoval ho ako
predbežný. 2019 – príjmy 204 000 Eur, výdavky – 180 000 Eur, nie sú
zahrnuté investície, budú plánované opravy cca 20 000 Eur, problém poplatkov
komunálneho odpadu, 7 rokov sa neupravovali – príjem v roku 2018 bol 6 572
Eur, výdavky 7 426 Eur. Technické služby budú v roku 2019 zyšovať ich
služby o 10 %. Navyšovanie nákladov za netriedený odpad v zmysle zákona.
pripomienky občanov – ako sa zabezpečí, že odpad bude len z obce Pažiť
– ako zabezpečiť separáciu odpadu u občanov
– navýšenie daní z nehnuteľností a pozemkov/od
roku 2020/
– použitie rezervného fondu – na opravu chodníka
– rozpočet dať do Pažitských zvestí

6. Schválenie prevádzkovateľa vodohospodárskeho majetku obce – vodovod p.
č. 39/122
Za prevádzkovateľa vodohospodárskeho majetku obce (stavba pod názvom:
„VODOVOD HDPE D 110“ - rozšírenie verejného vodovodu na pozemku
p.č.39/122, k.ú. Pažiť) Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., Nitra,
zmluvou o prevádzkovaní v znení jej dodatku č.2, na dobu neurčitú za
podmienok určených v zmluve a dodatku č. 2 – poslanci z predchádzajúceho
OZ schválili vodovod na uvedenej parcele. Obec nie je oprávnená vodovod
prevádzkovať.
7. Vystúpenie starostky obce. Informovala o akciách, o ktorých bude bližšie
uvedené v Pažitských zvestiach:
- ohňostroj s prípitkom 1.1.2019
- posedenie jubilantov 30.12.2018
- pinpongový turnaj 27.12.2018
– informácie p. Balašku ohľadom kompostérov 260 000 Eur na obce združené v
MAS cca 01/2019 a informácia o inštalácii informačnej tabule o histórii obce
do konca roka 2018
8. Interpelácia poslancov.
- pripomienka p. Tótha k schváleniu prevádzkovateľa vodohospodárskeho
majetku obce – vodovod je obecný, ale ZVS je jediný prevádzkovateľ a
vykonávateľ opráv. ZVS má prostriedky na odkúpenie, ale nechce. Podať
žiadosť na odkúpenie vodovodu – nové vetvy.
pripomienky občanov – riešenie poistky na opravy vodovodu
- čo s hotovým kompostom
9. Návrh Uznesenia z 2. zasadnutia OZ Pažiť.
10. Záver.
Zapísala dňa 11. 12. 2018

Ing. Jana Ševcová v. r.

Overovatelia zápisnice

Marián Dzian

v. r.

Ing. Miloš Marko
Milan Rybár

v. r.

Viliam Tóth

v. r.

v. r.

Bc. Mária Gendiarová, v. r.
starostka obce

