ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pažiť
zo dňa 27. 06. 2019
Program 6. zasadnutia OZ obce Pažiť:
Zasadnutie OZ zvolala pozvánkou zo dňa 24. 06. 2019 starostka obce Bc. Mária Gendiarová.
1. Otvorenie. Prítomných občanov a poslancov OZ privítala

starostka obce Bc. Mária
Gendiarová
- informovala o programe, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce

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,
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení OZ – vyhodnotil p. Antal HK
–
v prílohe
4. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018
–
v prílohe
5. Správa nezávislého audítora za rok 2018 – predložená 12.06.2019
– obec dodžiavala legislatívu o rozpočtových pravidlách
– bude zverejnená v RIS SAM
6. Záverečný účet obce za rok 2018
- rozdelené na bežný rozpočet, kapitálový rozpočt a finančné operácie. Návrh záverečného účtu bol
zverejnený podľa zákona po dobu 15 dní pred schvaľovaním na úradnej tabuli a webovej stránke obce
7. Úprava rozpočtu na rok 2019 – schválený 11.12.2018, úprava – rozpočtové opatrenia č. 6-11.
– úprava v príjmovej časti – odvody z hazardných hier – za rok cca 20 eur,
2 053,40 eur – refundácia za výrub drevín
vo výdajkovej časti – 2 053, 40 eur – nákup zelene, 4 000 eur – vodovod v priemyselnej zóne z r.
2018, presuny medzi položkami v kultúre - zo všeobecných služieb na všeobecný materiál.
Rozpočtové opatrenia – príloha
8. Vystúpenie starostky obce
– Pažitské zvesti – výhrady, že sa venujeme len poriadku a odpadu – aj tak sa tomu budeme
stále venovať, nakoľko aj tak správne netriedime.
– od minulého OZ sme obdržali vypracovaný projekt na obnovu KD a OÚ – podklad na granty
– môžeme sa prihlásiť na čerpanie dotácií keď budeme mať platné stavebné povolenie. T. č.

–

–
–

–

–

–
–

–

je potrebné vybaviť povolenia dotknutých právnických osôb - SPP, ZSVs, Technická
inšpekcia … a zabezpečiť stavebné povolenie. Stále je to v riešení.
26. 6. 2019 – dodatočné stavebné konanie - stavba v priemyselnej zóne – výrobná hala možnosť vyjadriť sa aj občanom obce do 14 dní na stavebný úrad (zahrnutie občanov, ktorých
môžu byť dotknuté práva), obec tiež dala podmienky – vybudovať časť miestnej komunikácie,
vypracovať projekt a vytvoriť pás v ochrannej zóne s izolačnou funkciou na ploche 105 m2,
s dvojitou etážou – krovitú a listnatú z domácich drevín, okrem topoľov. Osadenie budovy 2
m od p. č. 39/192.
nový projekt na dobudovanie cesty – realizuje p. Vlčko – 1. etapa, 2. etapu bude realizovať
obec
robí sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy MŠ – zitila sa chyba - kanalizačná
šachta len v hĺbke 55 cm – nezodpovedá požiadavkám uvedeným v zmluve
o dielo, ale
dielo bolo bývalým starostom prevzaté, túto vadu sme v ZVS reklamovali a odstránenie do
15.7. 2019 . /závady kanalizácie z prvej reklamácie zo strany dodávateľov mali byť
odstránené do 15.6. 2019 a zatiaľ nie sú/
požiadavka občanov na vývoz nebezpečných látok /farby, nádoby od lepidiel....../ - ponuku
poslala spoločnosť VYFAKO. Budeme realizovať v mesiacoch október, november 2019,
nakoľko občania v letnom a jesennom období udržiavajú svoj majetok a vznikne takýto odpad.
plánujeme letné kino, aparatúru zabezpečí MAS – 12. 7. 2019 o 21.00 h - len v prípade
priaznivého počasia - „Ženy v behu“, bude aj občerstvenie, od 19:30 h bude hrať skupina
„Bez vačku“
17. 8. 2019 - „Leto na Pažiti“ - od 16:00 h – pripravený bude plagát
14. 9. 2019 – výlet do Banskej Štiavnice – so sprievodcom historická časť, botanická záhrada,
štôlňa, obed, návšteva Kalvárie – budeme informovať rozhlasom – účastníci si budú hradiť
sami, časť uhradí obec
čerpanie RD na OÚ v letnom období – budeme informovať miestnym rozhlasom

9. Návrh uznesenia
- schválený
10. Diskusia
a/ p. Rizikyová – dieťa občana jazdí po dvore na štvorkolke a susedia sa sťažujú / jej to vôbec nevadí,
mala by som povedať komu to vadí
b/p. Aradiová – poklopy – opätovná sťažnosť – hluk v obytnom dome– ešte nie sú napojený na
kanalizáciu, nevie čo bude potom. Hlučné poklopy pri súpisnom čísle – 1, 2 a 8, hluk vadí hlavne v
noci, chodia pekárenské autá, sťažujú sa aj Loulovi, v porovnaní s ostatnými poklopmi nie sú
západky/zámky/
c/p. Aradiová – voda z cesty ide do dvorov, požiadavka odvodniť cestu.
d/p. Prídalová – vyjadrila požiadavku, aby sa dbalo aj napriek niektorým občanom, naďalej o
triedenie odpadu o osvetu v Pažitských zvestiach
Starostka – odpovede
a/ na obec neprišlo nič písomne, len ústne, obec to bude riešiť, ak bude žiadosť o riešenie
susedských vzťahov písomne – rozhovor s rodičom dieťaťa prebehol, menovaný sa vyjadril,
že na svojom pozemku si môže robiť čo chce.
b/vyjadrenie ku kanalizácii a poklopom prišlo písomne - poklopy vydávajú bežné zvuky.
hlučné poklopy pri súpisnom čísle – 1, 2 a 8, hluk vadí hlavne v noci, chodia pekárenské autá, sťažujú
sa aj Loulovi, v porovnaní s ostatnými poklopmi nie sú západky/zámky/

c/ Tóth – poklopy majú cca 100 kg a hýbu sa, sú osadené v ráme - niečo nie je v poriadku – poklop,
alebo rám
d/ Tóth – bude sa riešiť, príprava projektu – nie sú ešte hotové, stále v riešení
11. Záver - starostka poďakovala prítomným občanom a zasadnutie ukončila

Zapísala dňa 27.06.2019
Overovatelia zápisnice

Ing. Jana Ševcová v. r.
Marián Dzian v. r.
Ing. Miloš Marko

v. r.

Bc. Mária Gendiarová v. r.
starostka obce

