Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 13.06.2018 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. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
a) prednesenie návrhu záverečného účtu
b) správa hlavného audítora
c) stanovisko hlavnej kontrolórky obce
d) schvaľovanie záverečného účtu obce
6. Prerokovanie rokovacieho poriadku
7. Úprava rozpočtu obce
8. Komunálne voľby 2018
a) určenie počtu poslancov OZ na nasledujúce funkčné obdobie
b) určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie
c) určenie volebného obvodu
9. Správa o kontrole hlavnej kontrolórky obce a plán kontrolnej činnosti
10. Zapojenosť obce do projektov:
a) detské ihrisko
b) zberný dvor
c) dom smútku
11. PHSR Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice v
programovacom období 2018 - 2027
12. Umiestnenie stavby – reštaurácia s ubytovaním na p.č.1321, 1322, 1324/1 v k.ú. Pavlice
13. Kapacita materskej školy
14. 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 šiesti poslanci
Obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné. Pre pracovné
povinnosti sa ospravedlnil Roman Moncman.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli určení
Erik Kollár a Ing. Peter Uhrík. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Jozefína Bočková,
predsedkyňa, Ing. Jana Ivančíková, členka, Ivana Stachová, členka.
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Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, 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. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
a) prednesenie návrhu záverečného účtu
b) správa hlavného audítora
c) stanovisko hlavnej kontrolórky obce
d) schvaľovanie záverečného účtu obce
6. Prerokovanie rokovacieho poriadku
7. Úprava rozpočtu obce
8. Komunálne voľby 2018
a) určenie počtu poslancov OZ na nasledujúce funkčné obdobie
b) určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie
c) určenie volebného obvodu
9. Správa o kontrole hlavnej kontrolórky obce a plán kontrolnej činnosti
10. Zapojenosť obce do projektov:
a) detské ihrisko
b) zberný dvor
c) dom smútku
11. PHSR Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pavlice v
programovacom období 2018 - 2027
12. Umiestnenie stavby – reštaurácia s ubytovaním na p.č.1321, 1322, 1324/1 v k.ú. Pavlice
13. Kapacita materskej školy
14. Záver
Následne sa starosta opýtal, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu.
Ing. Bočková navrhla vypustenie bodu 8 z dôvodu, že ešte nie sú vyhlásené voľby do
samosprávy. Starosta v reakcii uviedol, že predmetný bod dal do programu z obavy možnej
neuznášania schopnosti obecného zastupiteľstva ako tomu bolo napríklad v prvom kvartáli
tohto roku. Následne dal o vypustení bodu 8 z programu hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol vypustený bod 8 z programu zasadnutia.
Starosta sa ešte raz opýtal na ďalšie zmeny programu. Ing. Uhrík navrhol zaradenie bodu
„Rôzne“ pred záver. Následne dal starosta o zaradení bodu 13.a - Rôzne do programu
hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol bod 13a zaradený do programu
zasadnutia.
Ing. Uhrík navrhol presunúť bod 13 na začiatok rokovania. Následne dal starosta o presune
bodu 13. na začiatok, za bod 4. programu hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol bod 13 presunutý na začiatok rokovania.
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K bodu 4
Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia:
- Uzn.č.1/2018 – kúpa pozemku p.č. 1485/1, reg.“E“ do majetku obce podpísané
a zrealizované darovacie zmluvy na poskytnutie finančného účelovo určeného
príspevku; zároveň podpísané zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách
s predávajúcimi; čaká sa na znalecký posudok,
- Uzn.č.2/2018 – schválené zásady hospodárenia v navrhovanom znení so
zapracovanými zmenami – zverejnené na webe obce a postup podľa nich,
- Uzn.č.3/2018 – príprava 2 variant riešenia udržania si skutočnej kapacity
materskej školy a zvolanie verejného zhromaždenia občanov – zhromaždenie sa
uskutočnilo a ostatné bude uvedené v bode 13. programu.
K bodu 13
Na úvod tohto bodu programu starosta uviedol, že všetky deti, ktoré sa zúčastnili zápisu
do materskej školy, budú umiestnené. Predpokladá sa však odchod 3 detí do MŠ v Slovenskej
Novej Vsi, odsťahovanie sa 1 dieťaťa. Ďalej uviedol, že dve zo zapísaných detí už obdržali
rozhodnutie o prijatí do ZŠ s MŠ vo Voderadoch.
Ďalej v tomto bode programu starosta uviedol, že na verejnom zhromaždení občanov
uskutočnenom dňa 16.04.2018 v dome kultúry boli prerokovávané možné spôsoby riešenia
udržania si skutočnej a potrebnej kapacity MŠ (21 detí), pričom uviedol, že oficiálna kapacita
je 12 detí. Závery z verejného zhromaždenia - prístavbu materskej školy čiastočne
svojpomocne za pomoci rodičov detí, následne konzultoval na stavebnom úrade ako aj na
Úrade verejného zdravotníctva. Obidva úrady odporučili nerealizovať s výstavbu v tesnej
blízkosti priestorov, ktoré sú vyžívané na predprimárne vzdelávanie a výchovu detí. Zároveň
starosta prítomným oznámil, že v blízkej budúcnosti bude v rámci Programu rozvoja vidieka
vyhlásená nová výzva 7.2, ktorá má byť zameraná o.i. na rekonštrukciu prípadne modernizáciu
obecných nehnuteľností, pričom by do tejto výzvy mala spadať aj budova bývalej základnej
školy. Z predmetnej výzvy by mohol byť obci poskytnutý príspevok vo výške 80 – 100 tis. €.
Pokiaľ však nebude výzva vyhlásená, môžu sa propozície zmeniť.
V krátkej diskusii k tomuto bodu programu boli diskutované najmä možnosti
umiestnenia detí do materských škôl.
Poslanci kritizovali starostu, že občanov, ktorí sa zúčastnili verejného zhromaždenia
neinformoval o novej skutočnosti, keďže na zhromaždení sa dohodli konkrétne kroky. V reakcii
starosta uviedol, že výzva nebola ešte vyhlásená a jej podmienky sa môžu meniť.

K bodu 5
Starosta požiadal ekonómku obce Janu Krivosudskú o prezentovanie návrhu
záverečného účtu obce za rok 2017. Nakoľko poslanci obdržali s časovým predstihom
predmetný návrh, tak ekonómka len v stručnosti uviedla tento návrh, pričom na záver prečítala
aj správu audítora za rok 2017, ktorú poslanci zobrali na vedomie.
Následne starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce PhDr. Opálekovú o prezentovanie
jej stanoviska k záverečnému účtu. Hlavná kontrolórka predniesla správu a odporučila
záverečný účet schváliť. Poslanci jej správu zobrali na vedomie.
Po krátkej diskusii k tomuto bodu programu, v ktorej boli vznesené doplňujúce odborné
otázky Ing. Bočkovej a následne odpovede ekonómky obce a hlavnej kontrolórky obce dal
starosta hlasovať o záverečnom účte obce:
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Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 6/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrady.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 7/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok hospodárenia, za rok 2017 vo výške
23.653,84 eur na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 8/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo účtovný výsledok hospodárenia za rok 2017
Náklady k 31.12.2017 /účtovná trieda 5/
261.900,28
Výnosy k 31.12.2017 /účtovná trieda 6/
275.091,31
Hospodársky výsledok po zdanení
13.191,03
Hospodársky výsledok sa zaúčtuje na účet +/- 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z minulých rokov.
K bodu 6
Na začiatku prerokovávania tohto bodu programu starosta povedal, že predmetný
rokovací poriadok vypracovaný hlavnou kontrolórkou obce je reakciou na novelu zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ďalej uviedol, že zatiaľ nedostal žiadne pozmeňujúce
návrhy. V diskusii k tomuto bodu programu vystúpila Ing. Bočková s tým, že podľa nej je
duplicita v niektorých častiach štatútu obce a rokovacieho poriadku. Starosta v odpovedi
uviedol, že obe lokálne normy môžu mať z časti podobný obsah, no štatút je komplexnejšia
norma ako rokovací poriadok. Ďalej Ing. Jozefína Bočková tlmočila otázku, či bude naozaj
potrebné spievanie hymny. Hlavná kontrolórka obce v reakcii uviedla, že novela zákona
nebola úplne ideálne a zrozumiteľne napísaná a výklad zákona je taký, že sa má pustiť hymna
hraná alebo spievaná. Ing. Bočková ešte navrhla neuvádzať rovnaké údaje v hlavičke
a v záverečných ustanoveniach rokovacieho poriadku. Nakoľko už nebolo pozmeňujúcich
návrhov, dal starosta hlasovať o návrhu rokovacieho poriadku, ktorý bol poslancom zaslaný:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 9/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

K bodu 7
V rámci tohto bodu starosta požiadal pani Krivosudskú o prezentáciu štvrtej zmeny
rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 5 na rok 2018, ktorá tak aj vykonala. V diskusii
k tomuto bodu programu Ing. Bočková požiadala o zverejnenie darovacích zmlúv na finančné
prostriedky ako aj budúcich kúpnych zmlúv na kúpu pozemku p.č. 1485/1b na internetovej
stránke obce. Ing Peter Uhrík navrhol zverejňovanie jednotlivých rozpočtových opatrení podľa
nákladových a výnosových položiek, aby to bolo zrozumiteľné pre občanov. Nakoľko k tomuto
bodu programu nebolo viacej otázok, dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
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Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 10/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo štvrtú zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením
č. 5 na rok 2018.
K bodu 8
Tento bod bol vypustený z rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu 9
Následne starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce PhDr. Opálekovú o prezentovanie
jej správy o kontrole a plánu kontrolnej činnosti na ďalšie obdobie. Hlavná kontrolórka
predniesla správu ako aj plán kontrolnej činnosti. Poslanci jej správu a plán kontrolnej činnosti
zobrali na vedomie.
Ing. Bočková položila otázku, či je možné zúčtovať platby platobnými kartami fyzických
osôb do účtovníctva obce. Hlavná kontrolórka obce jej odpovedala, že to nie je možné na
základe ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
K bodu 10
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 €)
- drobné dotácie z TTSK (2.500 €).
V rámci tohto bodu starosta uviedol, že pre projekt vybudovanie detského ihriska je
potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s pokračovaním a zdrojom financovania spoluúčasti:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 13/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasí pokračovať v projekte „Detský park v obci Pavlice“
v rámci programu Úradu vlády SR Podpora rozvoja športu na rok 2018, pričom na
spolufinancovanie bude použitý rezervný fond obce.
K bodu 11
Na úvod tohto bodu programu sa starosta ospravedlnil, že zaslal návrh Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlice nie s dostatočným predstihom vzhľadom
na rozsah dokumentu. Odôvodnil to tým, že pri zapájaní sa do projektov v rámci Programu
rozvoja vidieka postačovali aj iné dokumenty (napríklad starý PHSR), no teraz je situácia taká,
že s veľkou pravdepodobnosťou budeme ako obec musieť predložiť minimálne jedenkrát tento
dokument ako prílohu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ďalej starosta uviedol, že je
to otvorený dokument, do ktorého možno vstupovať podľa napríklad spoločenského alebo
hospodárskeho vývoja. V diskusii k tomuto bodu programu vystúpila Ing. Bočková s tým, že
pri čítaní návrhu PHSR našla určité nezrovnalosti, ktoré zašle imejlom. Starosta uviedol, že
ide o rozsiahly dokument a je možné, že k takýmto nezrovnalostiam mohlo prísť a že podnety,
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ktoré dostane prepošle spolu so svojimi firme Scarabeo – tvorcovi návrhu PHSR. Následne
dal starosta o návrhu PHSR hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 14/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Pavlice v programovacom období 2018 – 2027 so zapracovaním pripomienok.

K bodu 12
Starosta uviedol, že na Spoločnom obecnom úrade prebieha stavebné konanie
o stavbe na p.č. 1321, 1322, 1324/1 v k.ú. Pavlice stavebníka Petra Sedláka a to reštaurácie
s ubytovaním. Pri posudzovaní dokumentácie stavebný úrad zistil, že v rámci nášho
aktuálneho územného plánu z roku 1989 v danej lokalite by mala prebiehať len výstavba
rodinných domov a ďalej stavebný úrad zistil, že predmetná stavba by sa mala nachádzať
v ochrannom pásme cintorína. Z týchto dvoch dôvodov žiada o vyjadrenie. Po krátkej diskusii
obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o umiestnení stavby – reštaurácia
s ubytovaním na p.č.1321, 1322, 1324/1 v k.ú. Pavlice stavebníka Petra Sedláka.
K bodu 13a
V rámci tohto bodu vystúpil ako prvý Ing. Uhrík a povedal, že zápisnica z posledného
rokovania obecného zastupiteľstva bola zverejnená s meškaním. Ďalej uviedol, že podkladov
k tomuto rokovaniu bolo veľa a boli zaslané s malým predstihom. Ďalej uviedol, že by sa mal
zverejniť plán zasadnutí OZ, najmä pre lepšiu informovanosť občanov obce. Starosta v reakcii
uviedol, že objemný dokument PHSR bol zaslaný s menším predstihom a dôvody uviedol
v bode 11 programu. K plánu zasadnutí OZ uviedol, že každý poslanec ho mal minimálne
k nahliadnutiu na ostatnom zasadnutí a uviedol aj určité obavy zo zbytočnosti takéhoto plánu
vzhľadom aj na aktuálny posun termínu zasadnutia OZ.
Ako ďalšia vystúpila Ing. Bočková, ktorá povedala, že zaznamenala jazdy „veľkej
techniky“ z a do areálu Roľníckeho družstva v Pavliciach v nočných hodinách, resp. veľmi
skoro ráno. Položila otázku, či by RD nemohli dopredu informovať o zvýšenom pohybe
techniky na určité obdobie, čo by mohlo byť vyhlásené. Ďalej položila otázku koľko je tam
zamestnaných a ubytovaných ľudí. Starosta povedal, že predmetné požiadavky bude tlmočiť
osobám kompetentným v RD.
Starosta prítomných informoval o možnosti zapojiť sa do projektu na zrekonštruovanie
obecného rozhlasu, pričom ako potrebnú prílohu k žiadosti uviedol súhlas obecného
zastupiteľstva. Po krátkej diskusii dal hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 16/2018,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie systémov
vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Pavlice a partnerskej obce“
realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO3-SC311-2017-24“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške minimálne 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Ďalej požiadal o slovo Ing. Uhrík, ktorý navrhol zvýšiť úväzok hlavnej kontrolórke
obce z doterajších 12% na 25%. Ing. Bočková v reakcii uviedla, že najprv musíme nájsť
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zdroje financovania a až potom zvýšiť úväzok. Na nasledujúcom zasadnutí OZ, môžeme
o tom rokovať.

K bodu 14
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 13.06.2018
Zapísala:

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

Overovatelia:

.........................................
Erik Kollár

.........................................
Ing. Peter Uhrík

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