Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Paština Závada zo dňa 27.03. 2019
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie.
Návrh a schválenie programu zasadnutia.
Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa.
Plnenie uznesení od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce Paština Závada v roku 2018 a
stanovisko k záverečnému účtu.
Prerokovanie a schválenie „Záverečného účtu obce Paština Závada“ za rok 2018.
Výročná správa obce Paština Závada za rok 2018.
Návrh a schválenie zvýšenia a oprava havarijného stavu oplotenia na cintoríne.
Návrh a schválenie zámeru prenájmu majetku obce - garáže.
Návrh a schválenie zámeru prevodu nehnuteľnosti do majetku obce.
Návrh a schválenie auditu na verejné osvetlenie.
Návrh a schválenie MÁJOVÉHO PLESU.
Priebeh a organizácia zabezpečenia DEŇ RODINY.
Diskusia
Záver

1./2./3. Pán starosta privítal prítomných a predniesol im program OZ. Program OZ bol schválený
jednohlasne a bez výhrad. Za overovateľov uznesenia boli určení p. Juraj Randa a p. Ján Gažo, za
zapisovateľku p. Mgr. Darina Micháliková
4. Plnenie uznesení od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Od posledného zasadnutia OZ starosta informoval prítomných o vyhodnotení fašiangovej zábavy,
ďalej konštatoval, že na miesto hlavného kontrolóra obce sa na základe výzvy nikto neprihlásil. Pán
starosta dal preto návrh o opätovné vyhlásenie voľby hlavnej kontrolórky obce, s potrebou
opakovania v prípade neúspešnej voľby. Prítomní tento návrh jednohlasne schválili.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce Paština Závada v roku 2018 a
stanovisko k záverečnému účtu
Pán starosta prečítal správu o kontrole všetkých účtovných dokladov, vykonanej inventarizácií
ktorú doručila obci pani Ďuriníková bývalá hlavná kontrolórka za rok 2018 a obecné zastupiteľstvo
ju zobralo na vedomie.
6. Prerokovanie a schválenie „Záverečného účtu obce Paština Závada“ za rok 2018
Všetci prítomní členovia OZ mali k dispozícií tlačenú verziu záverečného účtu obce, prerokovali
obsah v celom znení a nikto z prítomných nemal námietky k jeho obsahu. Následne dal pán starosta
hlasovať a záverečný účet bol jednohlasne a bez výhrad schválený všetkými prítomnými členmi
OZ. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, že celkový prebytok za rok 2018 - 600eur bude
použitý na odstránenie havarijného stavu oplotenia na miestnom cintoríne.
7. Výročná správa obce Paština Závada za rok 2018
Všetci prítomní členovia obecného zastupiteľstva mali k dispozícií k nahliadnutiu text výročnej
správy za rok 2018. Prerokovali výročnú správu v celom rozsahu a prítomní členovia OZ ju zobrali
na vedomie.

8. Návrh a schválenie zvýšenia oplotenia na cintoríne
Pán starosta predniesol návrh na schválenie na zvýšenie a opravu havarijného stavu oplotenia
cintorína, z dôvodu sťažností miestnych obyvateľov nakoľko im zver ničí majetok a výsadbu na
miestnom cintoríne. Po dohode všetkých prítomných členov OZ bol návrh jednohlasne a bez
výhrad schválený. K oploteniu dôjde z vrchnej a ľavej strany cintorína, kde sa vymení pletivo za
pletivo s vyššou výškou.
9. Návrh a schválenie zámeru prenájmu majetku obce - garáže
Pán starosta predniesol prítomným členom OZ návrh zámeru prenájmu majetku obce - časti garáže
pod kultúrnym domom na dobu neurčitú. Tento návrh prítomní členovia OZ neschválili.
10. Návrh a schválenie zámeru prevodu nehnuteľnosti do majetku obce.
V tomto bode programu OZ prerokovalo a jednohlasne schválilo prítomnými členmi zámer prevodu
nehnuteľnosti od p. Jozefíny Jurčovej na parcele 720/1 a p.č.720/2 v katastrálnom území Paština
Závada v podiele 1/3 do majetku obce.
I. OZ obce Paština Závada prerokovalo návrh na prevod pozemku C-KN parc.č. 720/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 80m2 a 720/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48m2,
nachádzajúci sa v okrese Žilina, obec Paština Závada, k.ú. Paština Závada, od vlastníčky Jozefíny
Jurčovej, trvale bytom Paština Závada č. 42, v podiele 1/3, vedenej na Liste vlastníctva č. 69
Okresného úradu v Žiline, katastrálneho odboru do majetku obce Paština Závada na základe kúpnej
zmluvy.
II. OZ schvaľuje prevod pozemku C-KN parc.č. 720/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80m2
a 720/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48m2, nachádzajúci sa v okrese Žilina, obec Paština
Závada, k.ú. Paština Závada, od vlastníčky Jozefíny Jurčovej, trvale bytom Paština Závada č. 42,
v podiele 1/3, vedenej na Liste vlastníctva č. 69 Okresného úradu v Žiline, katastrálneho odboru do
majetku obce Paština Závada na základe kúpnej zmluvy za sumu =1,-Euro (Jedno EURO) bez
akýchkoľvek ťárch.
III. OZ obce Paština Závada určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy najneskôr do 6 mesiacov
t.j. do27.9.2019.
IV. po uplynutí lehoty uvedenej bode III. Toto uznesenie stráca platnosť.
11. Návrh a schválenie auditu na verejné osvetlenie
Pán starosta informoval členov o ponuke výmeny osvetlenia za ledkové. Cena auditu by
predstavovala 380 eur a splácanie by bolo nasledovné: 50% by sa odpočítavalo z mesačného
platenia elektrickej energie.
Prítomní členovia OZ neschvaľujú audit na ledkové verejné osvetlenie.
12. Návrh a schválenie MÁJOVÉHO PLESU
Termín akcie : 10.05.2019
Cena vstupenky: 25eur
Ďalšie organizačné veci, ktoré sú spojené s akciou sa dohodnú až po tom, či sa na akciu nahlási
dostatoční počet záujemcov.
Uzávierka dokedy je možné sa prihlásiť je do konca apríla.
13. Priebeh a organizácia zabezpečenia ,,Dňa rodiny
Termín akcie: 01.06.2019
Miesto akcie: ihrisko
Prítomní sa dohodli na organizovaní akcie Deň rodiny, kde chcú pozvať všetkých občanov, na
príjemné posedenie pri guláši v rodinnej atmosfére. Akcia bude spojená s malými pozornosťami pre
všetky mamy, otcov a deti. Pre všetkých zadarmo guláš. Zabezpečené bude aj občerstvenie
v predajnom stánku.

14. Diskusia
Príspevok do diskusie nemal nikto z prítomných, nakoľko sa diskutovalo jednotlivo pri bodoch
programu.
15. Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a za dobrovoľnú pomoc pri akciách obce.
Zápisnicu zapísala dňa 27.03.2019 p. Mgr. Darina Micháliková

V Paštinej Závade 27.03.2019

Ján Masný, starosta obce

