Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Paština Závada zo dňa 17.09.2021.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie
2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa.
4. Prerokovanie zaradenia lokality Vŕšky a Uhlisko do SKUEV 3256 Strážovské
vrchy do národného zoznamu území európskeho významu
5. Stanovisko obce Paština Závada k účasti na projekte – Žilina – európske hlavné
mesto kultúry 2026
6. Úprava rozpočtu obce Paština Závada č.1/2021.
7. Diskusia / rôzne.
8. Záver

1./2./3. Pán starosta na úvod privítal prítomných členov OZ a predniesol im návrh programu OZ a
keďže nikto z prítomných nemal ďalší návrh na doplnenie programu, dal p. starosta o návrhu
programu hlasovať, ten bol schválený jednohlasne a bez výhrad. Za overovateľov uznesenia boli
určení p. Martin Capanda a p. Pavol Jandačka, za zapisovateľku p. Dana Randová.

4./ Prerokovanie zaradenia lokality Vŕšky a Uhlisko do SKUEV 3256 Strážovské vrchy do
národného zoznamu území európskeho významu
Dňa 23.08.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená verejná vyhláška na prerokovanie
návrhu na zaradenia lokalít Uhlisko a Vŕšky v k.ú. Paština Závada do SKUEV 3256 Strážovské
vrchy – chránené územie. Na obecnom úrade bola možnosť vyjadriť nesúhlas svojim podpisom pod
petíciu proti zaradeniu lokality SKUEV3256 Strážovské vrchy do národného zoznamu území
európskeho významu, ktorú spoločne organizovali dotknuté obce. Petičné hárky boli odovzdané na
MŽP SR. Starosta obce vyzval prítomných, aby vyjadrili svoj postoj k uvedenému návrhu
z verejnej vyhlášky. Všetci prítomní členovia OZ boli proti zaradeniu ďalšej lokality do chráneného
územia, nakoľko by to úplne zastavilo rozvoj obce a v dotknutom území by spadali pod ochranné
pásmo a obecné cesty. Postoj obecného zastupiteľstva bude doručený na Okresný úrad do Žiliny.

5./ Stanovisko obce Paština Závada k účasti na projekte – Žilina – európske hlavné mesto
kultúry 2026
O tomto projekte informoval starosta obce poslancov už na predchádzajúcom zasadnutí. Teraz ich
požiadal o záväzné stanovisko obce či sa obec Paština Závada stane partnerom mesta Žilina, kde
náklady obce budú vo výške 250€ / 1 rok, celkom na 3 roky 750,-€. Mesto Žilina zaslalo na obec
k podpisu Memorandum o spolupráci, ktoré si poslanci prečítali. Starosta obce dal o projekte
hlasovať a všetci prítomní súhlasili s účasťou obce Paština Závada.

6. Úprava rozpočtu obce Paština Závada č.1/2021.
V tomto bode programu predniesla p. Dana Randová členom OZ nutnosť úpravy rozpočtu obce vo
viacerých položkách. Jednotlivé zmeny boli prerokované a poslanci jednohlasne schválili úpravu
rozpočtu č.1/2021.

7. Diskusia / rôzne.
* starosta informoval o vykonaných prácach za uplynulé obdobie – nákup nového vybavenia do
kultúrneho domu (sporák na tuhé palivo, chladnička, PVC krytina do kuchyne), nový plot pri
kaplnke, podaný návrh na vklad do katastra na odkúpené pozemky pod kultúrnym domom,
*starosta vyzval prítomných, aby podali svoje návrhy na rozvoj obce, poslanci následne poverili
starostu obce, aby dal vypracovať cenové ponuky na výmeny okien a dverí na kaplnke, cenovú
ponuku na nové oplotenie detského ihriska a zakúpenie nového prvku na ihrisko,
* poslanci vyzvali starostu, aby vyvolal rokovanie so Správou povodia Váhu na vyčistenie potoka
a so správcom cesty 3.triedy ohľadom opravy krajnice a zábradlia.

Na záver pán Masný poďakoval prítomným za účasť a ukončil OZ.
Zápisnicu zapísala dňa 17.09.2021. Dana Randová.

V Paštinej Závade 17.09 .2021.

Ján Masný, starosta obce

