ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť
zo dňa 26.02.2019

Program 3. zasadnutia OZ obce Pažiť:
Zasadnutie OZ zvolala pozvánkou zo dňa 20.02.2019 starostka obce Bc.
Mária Gendiarová.
1.

Otvorenie. Prítomných občanov a poslancov OZ privítala starostka obce Bc.
Mária Gendiarová

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
– kontrolór obce – zverejnené
4.
–
–
–
–

Voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019-2025
11.02.2019 - otváranie 5 došlých obálok, všetci účastníci vyhoveli podmienkam
pohovory s uchádzačmi – 19. a 26.02.2019
procesný postup voľby hlavného kontrolóra – prečítala starostka obce
tajná voľba na 3. zasadnutí OZ – zúčastnili sa 5 poslanci OZ, za hlavného
kontrolóra bol zvolený Mgr. Antal – od 01.03.2019

5. Vytvorenie komisií pri OZ Pažiť od 01.03.2019
a/ komisia stavebná a územného plánovania
b/ komisia kultúry a športu
c/ komisia ekonomická a podnikateľských aktivít
– náplň práce bude dopracovaná a predložená na schválenie na nasledujúcom OZ
19.03.2019
– starostka obce vyzvala občanov, aby sa prihlásili do jednotlivých komisií
6. VZN č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

– zverejnený na web stránke a vyvesený na úradnej tabuli pred OÚ 15 dní pred
zasadnutím OZ – schválené poslancami OZ
7. Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce

– zverejnený na web stránke a vyvesený na úradnej tabuli pred OÚ 15 dní pred
zasadnutím OZ – schválené poslancami OZ
– plnenie v zmysle zmlúv - čerpanie dotácií zo ŠFRB a MV SR
8. Zriadenie vinkulácie v Prima banke Slovensko a. s. v prospech ŠFRB
-3 - násobok výšky anuitnej splátky – 3 645 eur, povinnosť, boli sme urgovaní
9. Príprava rekonštrukcie obecných budov /kultúrny dom, materská škola/,
– za účelom čerpania dotácií z fondov EU - vypracovať projektovú dokumentáciu,
stavebné povolenia a energetický audit
10. Oprava chodníka pri hlavnej ceste
– neuzavretie zmluvy s víťaznou spoločnosťou do konca roka 2018
– nové výberové konanie – nové zadávacie podmienky /odvod dažďovej vody,
chodník zo zámkovej dlažby/
11. Vystúpenie starostky obce
– zákon o odpadoch – uloženie odpadu – sadzba na základe vytriedenia odpadu,
my spadáme do úrovne do 10 % t. j. 17 eur/t – navýšenie poplatku na rok 2019
/podklady od p. Paučeka, možnosť vylepšenia občanmi pri správnom triedení,
nižšia platba za tonu odpadu od roku 2020
– návratka z Pažitských zvestí – zaplavovanie chodníka po dažďoch, od
železničného priecestia po súpisné č. 11 - znečisťovanie plotov a dvorovkomunikovať so ZVS Topoľčany
– žiadosť p. Vlčku o odkúpenie parcely 39/192 - obec dala vypracovať na
uvedenú parcelu znalecký posudok – hodnota pozemku s minimálnou cenou
14,54 eur za m2
– 5.3.2019 – fašiangové popoludnie a večer - 16:00 h karneval a 18:00 h
vystúpenie Oslianky a 20:30 h vystúpenie miestnej skupiny Šípky
12. Interpelácia poslancov
- Tóth – chodník – víťazná firma sa ozvala až vo februári – zlé zadávacie
podmienky, vpusť je jeden, ale je nefunkčný
13. Návrh Uznesenia z 3. zasadnutia OZ Pažiť - schválený 5 poslancami OZ
14. Diskusia
Solík
– rozpočet na rok 2019 – požiadavka na upravený rozpočet
– sneh na cestách – 9.1.2019 ráno o 5.00 h bol v Pažiti neodhrnutý napadnutý sneh
/fotodokumentácia/
– jednosmerná ulica od Profitu po koniec ulice - chýba zákaz vjazdu – chybne
osadené značky
– chýba osvetlenie obce pri popisnom čísle 103 /pri p. Dolníkovej/od obdobia, ako
sa robila kanalizácia

– zvýšenie počtu predškolákov – sú postačujúce kapacity v MŠ – sledujete
legislatívu
– v Pažiti je len futbal a dotácia je len /1000 eur/ , sledujem stránky obce, napr.
Veľké Uherce dávajú na futbal 18 000 eur, môže pozrieť stránky iných obcí –
Malé Kršteňany a Malé Uherce
– bytovka – úver sa bude splácať 40 rokov, zle uvedené v Pažitských zvestiach,
občania tomu nerozumejú a pýtajú sa, podávať komplexnú informáciu a
zreteľnejšie
– kedy budú kompostéry
– zriadenie zberného dvora na pozemku v priemyselnej zóne /určiť miesto na
kompostovanie/
– riešiť chodník bezfázovou dlažbou
– pri téme rekonštrukcie obecných budov sa spýtal, či vieme, koľko to bude stáť,
lebo aj on si dával takýto audit

–

Straka
– pri pílení živého plota na školskom dvore sa vytvoril odpad - opílené drevo, viete
koľko toho je, vozí sa to na súkromný pozemok za ihriskom, ak budú
dôchodcovia strihať živý plot aj v tomto roku, kde sa odpad vyvezie
vyvozené haldy hliny od p. Vlčku na obecnom pozemku pri koľajniciach, prečo je
to na obecnom, občania si skracovali tadiaľ cestu na stanicu
Vyjadrenie starostky obce k diskusii
- úprava rozpočtu podľa potreby
- nemáme uzavretú zmluvu na úpravu ciest cez zimné obdobie, oslovení boli
PDP Veľké Uherce, TSM Partizánske, p. Straka Veľké Kršteňany, p. Dilong
Malé Uherce – uvedení mali podpísané zmluvy s inými spoločnosťami, do
obce sľúbili prísť po zabezpečení zmluvných úväzkov, do budúcna sa
pripraví zmluva
- obce má pasport dopravného značenia a starostka obce vyzvala predchodcu,
aby sa tomu vyjadril – jeho reakcia – „vie o tom a občan /2. dom pri potoku/
povedal, že on, ak ide smerom od Malých Krštenian nebude obchádzať obec,
aby sa dostal domov“
- stavba kanalizácie bola odovzdaná predchádzajúcim vedením obce
- legislatívu sledujeme, budeme riešiť v rámci možností
- obec okrem dotácie 1000 eur platí v priestoroch TJ plyn, vodu, elektriku – t.
j. dostáva TJ viac ako 1000 eur
- starostka obce bola presvedčená, že to popísala prehľadne /príjmy v bytovom
dome mesačne 2 296 eur, výdaje – 1215,18 eur – mesačná splátka úveru, 334
eur – povinný prídel do fondu opráv/, povedala, že výhodou bytového domu je
celkový nárast obyvateľov, výsledkom toho je vyšší príjem z podielových daní
- starostka obce sa zúčastnila zasadania MAS, kde bola informovaná, že
prebieha výberové konanie na kompostéry, ale dodaný počet nezabezpečí
všetky domácnosti
- doplniť do Pažitských zvestí

–

- obec má schválený ÚPO - táto časť obce bola vyčlenená na priemyselnú
zónu, je možné pripraviť návrh na zmenu ÚPO
– starostka sa vyjadrila, že za jej starostovania sa to neudialo a môže sa zavolať
technické služby
starostka oslovila predchodcu, nakoľko bola na jednaní na pozemku p. Vlčku,
kde sa ho opýtala, prečo je hlina na obecnom pozemku – p. Vlčko odpovedal, že
mu dal povolenie p. Balaška – lebo je to ornica, aby sa nezničila a časť z nej
daroval obci pri úprave okolia bytového domu, p. Balaška sa vyjadril, že to nie
je pravda

Marko
– už nebudú dlho eurofondy, treba využiť ešte výzvy – zainvestovať do
projektovej dokumentácie
– nastavenie poplatkov na vývoz komunálneho odpadu – navýšenie za rok 2019
– zistiť, či nemá obec povinnosť s výkupcami železného šrotu
Záver : starostka obce poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala dňa 26.02.2019
Overovatelia zápisnice

Ing. Jana Ševcová, v. r.
Marián Dzian, v. r.
Ing. Miloš Marko, v. r.
Milan Rybár, v. r.
Viliam Tóth, v. r.
Bc. Mária Gendiarová, v. r.
starostka obce

