Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 26.03.2018 o 18:00 hod.
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení OZ
5. Kúpa časti pozemku p.č.1485/1, register „E“
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pavlice.
7. Informácia o voľnej kapacite MŠ
8. Zapojenosť obce do projektov
9. MAVOS, s.r.o. – generálny pardon
10. Rôzne, diskusia
11. Záver
Priebeh rokovania:

K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice otvoril a viedol starosta obce. V
úvode rokovania privítal prítomných. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci
Obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli určení
Ing. Jozefína Bočková a Ivana Stachová. Do návrhovej komisie boli zvolení: Milan Petík,
predseda, Ing. Jozefína Bočková, členka, Ing. Peter Uhrík, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke. Ing. Uhrík navrhol doplniť do programu bod 9a – Informovanosť
občanov z hľadiska zákona o voľnom prístupe k informáciám. Nakoľko nemal nikto doplňujúci
alebo pozmeňujúci návrh, starosta dal hlasovať za program s doplneným bodom 9a:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení OZ
5. Kúpa časti pozemku p.č.1485/1, register „E“
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pavlice.
7. Informácia o voľnej kapacite MŠ
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8. Zapojenosť obce do projektov
9. MAVOS, s.r.o. – generálny pardon
9a. Informovanosť občanov z hľadiska zákona o voľnom prístupe k informáciám
10. Rôzne, diskusia
11. Záver
K bodu 4
Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia:
- Uzn.č.42/2017 – VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Pavlice –
zapracované do ekonomických dokumentov obce
- 43/2017 – VZN č. 2/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni - zapracované do ekonomických
dokumentov obce a príspevky sú vyberané v zmysle tohto VZN
- Uzn.č.44/2017 – VZN č. 3/2017 – Sadzobník cien č.3/2017 ako Prílohy
Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008 zo dňa 29.02.2008 o úhradách za
poskytované služby Obcou Pavlice a nájme nebytových priestorov – upravená
pripojovací poplatok ešte nebol vyrubený
- Uzn.č.45/2017 - schválená žiadosť TJ Družstevník Pavlice o dotáciu z rozpočtu
obce – ešte nebola poukázaná
- Uzn.č.46/2017 – súhlas OZ so zaradením rekonštrukcie vodoinštalácií v dome
telovýchovy – nerealizované z dôvodu podávania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na túto rekonštrukciu
- Uzn.č.47-51/2017 – uznesenia týkajúce sa prijímania rozpočtu obce –
zapracované do ekonomických dokumentov obce
- Uzn.č.52/2017 - schválená 10. zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
11 a č. 12 na rok 2017 – zapracované do ekonomických dokumentov obce
K bodu 5
Na úvod tohto bodu programu starosta uviedol, že nevyhnutnou potrebou pre rozvoj
obce je výstavba v obci. Z tohto pohľadu je dôležité mať vo vlastníctve obce pozemky,
v ktorých by boli uložené inžinierske siete a prípadne na nich komunikácie. Ďalej uviedol, že
takýmto pozemkom je aj pozemok p.č. 1485/1 reg. „E“ v intraviláne obce, ďalej že navrhuje
jeho kúpu, pričom finančné zdroje by formou účelového daru poskytli páni Andrej Kopáčik
a Roman Rakús. Po krátkej stručnej diskusii dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 1/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou pozemku p.č. 1485/1, reg.“E“ do majetku obce
s tým, že budú dodržané ustanovenia zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako aj s tým, že kúpa pozemku bude financovaná prostredníctvom
účelového daru vlastníkov susediacich pozemkov a to pánov Andreja Kopáčika a Romana
Rakúsa.
K bodu 6
Na úvod tohto bodu starosta konštatoval, že už raz bol prerokovávaný (06.12.2017)
a predmetné zásady boli aj schválené, no on ich pre nesúlad textu so zákonmi nepodpísal.
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Ďalej uviedol, že o smernici rokoval aj s prokurátorom, ktorý sa venuje problematike
samosprávy. Spolu navrhli základné úpravy textu, pričom tieto úpravy starosta prítomným
prezentoval. V diskusii k tomuto bodu programu Ing. Bočková uviedla, že zásady neupravujú
služby, ale majetok. Po diskusii dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 2/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady hospodárenia v navrhovanom znení so
zapracovanými zmenami. Zásady hospodárenia budú zverejnené na webovom sídle obce.
K bodu 7
Na začiatku prerokovávania tohto bodu programu starosta povedal, že kapacita
materskej školy v obci nie je 21, ale na základe aktuálnych prepočtov Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva 12 detí. A teda reálne možno debatovať nie o otvorení ďalšej triedy,
ale vykonaní opatrení na získanie kapacity cca 21 detí. Starosta uviedol, že máme reálne dve
možnosti. Tou prvou je postavenie novej škôlky na mieste starej. Tou druhou je úprava budovy
bývalej základnej školy na škôlku. Prvá riešenie by požadovalo cca 170 tisíc euro a prerábka
budovy ZŠ cca 80 tisíc euro. V priebežnej diskusii k tomuto bodu programu Ing. Uhrík uviedol,
že eminentným záujmom obce je mať škôlku a navrhol etapizáciu budovania novej škôlky. Ing.
Bočková navrhla riešiť finančné zdroje na vybudovanie novej škôlky formou úveru z banky,
pričom na čas výstavby upraviť budovu ZŠ na pobyt detí. Nakoniec sa prítomní dohodli na
dvoch variantoch riešenia ako aj na verejnom zhromaždení, o čom dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 3/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou dvoch variant riešenia kapacity Materskej
školy v Pavliciach: 1.drevodom alebo murovaná stavba na mieste existujúcej MŠ, 2.
rekonštrukcia budovy základnej školy, ktoré budú prerokovávané na verejnom zhromaždení
občanov dňa 16.04.2018 v dome kultúry o 19:00 hod.
K bodu 8
V rámci tohto bodu starosta prítomným stručne predniesol aktuálny stav zapojenosti
obce do výziev a projektov:
- zberný dvor MŽP SR (stavebná časť – 140 tis.€, technologická časť – 85 tis.€)
- rekonštrukcia a modernizácia majetku obce, MF SR (miestne komunikácie –
13.500 €)
- vybudovanie detského ihriska, Úrad vlády (13.000 €)
- rekonštrukcia domu telovýchovy, SFZ (35.000 €)
- rekonštrukcia miestnej komunikácie, PRV (100.000 €)
- rekonštrukcia a modernizácia domu smútku, PRV (70.000 €)
- rekonštrukcia interiéru hasičskej zbrojnice, MV SR (30.000 €)
K bodu 9
Nakoľko v období medzi zasadnutiami OZ požiadal poslanec Ing. Uhrík starostu
o vysvetlenie generálneho pardónu spoločnosti MAVOS, s.r.o., tak starosta vysvetlil, že je to
jedna z aktivít spoločnosti na elimináciu tzv. stratovej vody, ktorú musia obce platiť.

K bodu 9a
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V tomto bode Ing. Peter Uhrík požiadal, aby sa prijali účinné opatrenia, aby boli
zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva k dispozícii poslancom a občanom načas
v zmysle rokovacieho poriadku.
K bodu 10
Ing. Uhrík požiadal, aby všetky úpravy rozpočtu boli na internete, ako aj plán
zasadnutí a plán kultúrnych akcií. Starosta v odpovedi uviedol, že vo veci plánu kultúrnych
akcií – ten je daný: deň matiek – druhá májová nedeľa, deň detí – 1.6., hody – prvá nedeľa
v septembri.
Pani Ivana Stachová uviedla, že na sfunkčnenie Komisie pre kultúru, školstvo a šport
by bolo dobré vymeniť doterajších členov Katarínu Snohovú a Igora Maneka za Martinu
Moncmanovú a Igora Bočka.
Ing. Uhrík sa informoval na pripojenie operátora T – Com, resp. výmeny pevných
liniek za mobilné. Starosta uviedol, že toto je kompetencia operátora a klienta. Obecný úrad
zatiaľ nedostal návrh na výmenu.
Na záver tohto bodu programu Ing. Uhrík prítomných informoval o brigáde ku dňu
Zeme, ktorá sa bude konať 21.04.2018.
K bodu 11
Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice vyčerpaný.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice ukončil.
V Pavliciach dňa 26.03.2018
Zapísala:

.........................................
Daniela Štorová

Overovatelia:

.........................................
Ivana Stachová

.........................................
Ing. Jozefína Bočková

.........................................
Mgr. Ľubomír Baláž
starosta
Zverejnené:
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