Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 15.04.2013 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 a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce Pavlice
6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlice
7. Prerokovanie a schválenie Dodatku VZN č. 1/2009 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov základnej školy a školských zariadení
8. Financovanie regionálneho školstva
9. Možnosti rozvoja obce
10. Územný plán
11. Rôzne
12. Záver

Priebeh rokovania:
K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupitelstva Obce Pavlice otvoril a viedol starosta obce Mgr.
Ľubomír Baláž. V úvode rokovania privítal poslancov Obecného zastupitelstva ako aj hostí.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní poslanci Obecného zastupitelstva v počte 5.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená pani Jana Krivosudská. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Erik Kollár a Jozef Rakús.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Ing. Jana Ivančíková, predseda návrhovej komisie, Peter
Kopáčik, člen, Ing. Jozefína Bočková, člen.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená návrhová komisia.

K bodu 3
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Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s dovetkom, že v bode „Rôzne“ vystúpi hlavný kontrolór obce so
správou o kontrolnej činnosti. Starosta dal hlasovať za program:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.

K bodu 4
Starosta obce v rámci kontroly uznesení z ostatného zastupiteľstva OZ uviedol, že
Uznesením OZ č.24/2012 a 25/2012 zo dňa 13.12.2012 obecné zastupiteľstvo v Pavliciach
schválilo rozpočtové opatrenia č. 4 a č. 5, ktoré boli zapracované.
Ďalej starosta uviedol, že pri výkone samosprávy sa postupuje o.i. podľa uznesením
č. 27/2012 schváleného rozpočtu obce ako aj v zmysle uznesením č. 28/2012 schválených
zásad hospodárenia.
Ďalej starosta uviedol, že sa vyberajú poplatky v zmysle uznesením č. 29/2012
schváleného všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch a miestnych daniach.
Starosta konštatoval, že spoločnosti MAVOS, s.r.o bola poskytnutá dotácia v zmysle
uznesenia č. 30/2012.
Starosta prítomných informoval, že bola podpísaná a zverejnená Nájomná zmluva
s Roľníckym družstvom v Pavliciach v zmysle uznesenia č. 31/2012.
K bodu 5
Starosta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce
Pavlice. Uviedol, že výška dotácií vychádza z aktuálneho rozpočtu obce. Ekonomickú
stránku VZD odprezentovala p. Krivosudská – ekonómka obce.
K prednesenému návrhu poslanci vzniesli pripomienku – vypustenie ustanovení,
ktoré sa nedotýkajú Obce Pavlice. Tieto ustanovenia boli farebne vyznačené v texte (na
projektore) a starosta dal o nich hlasovať:
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo schválilo navrhované
zmeny v texte návrhu VZN č. 1/2013.
Nakoľko neboli vznesené požiadavky na vysvetlenie alebo pozmeňujúce návrhy
starosta dal hlasovať o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce
Pavlice:
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 1/2013
schválilo návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školských zariadení so sídlom na území Obce Pavlice.
K bodu 6
Starosta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlice. V stručnom
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odôvodnení uviedol, že predmetné VZN vychádza najmä z akuálnej novely zákona č.
223/2001 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Po krátkej diskusii dal starosta obce
hlasovať o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlice:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 2/2013
schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlice.
K bodu 7
Starosta predniesol návrh Dodatku VZN č. 1/2009 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov základnej školy a školských zariadení, v ktorom sa upravuje
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí, ktorým sa
určuje nová výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí na sumu 10,00 € na jedného žiaka. Odôvodnil navýšenie
poplatku snahou minimalizovať nekrytie a snahou maximalizovať krytie výdavkov na školský
klub detí. V následnej diskusii bola prerokovávaná výška tohto príspevku.
Z diskusie vzišiel návrh jeho zmeny z 10 € na 7 €, starosta dal o tomto
pozmeňujúcom návrhu hlasovať:
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 1 / obecné zastupiteľstvo schválilo navrhovanú
zmenu výšky príspevku.
Nakoľko neboli vznesené ďalšie pozmeňujúce návrhy starosta dal hlasovať o návrhu
Dodatku Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov základnej školy a školských zariadení:
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 1 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 3/2013
schválilo návrh Dodatku VZN č. 1/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov základnej školy a školských zariadení.
K bodu 8
V tomto bode starosta prítomných informoval o zámere Ministarstva školstva SR
zmeniť financovanie regionálneho školstva, čo by sa bytostne dotýkalo aj miestnej základnej
školy. Uviedol, že predpokladaný termín zmeny financovania je od 01.09.2014. Zmena
financovania má spočívať vo financovaní cez „normatív“ na triedy, nie na žiaka ako je tomu
v súčasnosti.

K bodu 9
V rámci rozvoja obce starosta prezentoval možnosť výstavby polyfunkčnej bytovky
na mieste terajšej materskej školy. Umiestnenie stavby odôvodnil obecným pozemkom
najvhodnejším na danú stavbu. V prízemí budovy by bola umiestnená MŠ, kuchyňa
a školská jedáleň. Financovanie by bolo zabezpečené z Fondu rozvoja bývania a vkladov
budúcich obyvateľov.
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K bodu 10
V rámci tohto bodu starosta prezentoval otázku nového územného plánu obce,
nakoľko existujúci aktuálny územný plán obce je z roku 1989 a nakoľko dostal ponuku od
Ing. Muranicu takýto plán urobiť. Ponuka Ing. Muranicu je 10 tis. € za vypracovanie
samotného územného plánu a 5 tis. € za obstaranie dokumentov potrebných k vypracovaniu
ÚP. Starosta informoval, že cenová úroveň za obdobné služby je v Trnave cca 15 + 10 tis. €.
Na ÚP možno získať dotáciu vo výške cca 70-80% vynaložených nákladov.
Poslanecký zbor predmetné informácie prediskutoval a zhodol sa, že napriek
finančne výhodnej ponuke Ing. Muranicu, obec si v súčasnosti nemôže dovoliť takýto
výdavok.
K bodu 11
Starosta prítomných informoval o žiadosti Obce Naháč pristúpiť do Spoločného obecného
úraduTrnava.
Nakoľko neboli vznesené požiadavky na vysvetlenie alebo pozmeňujúce návrhy
starosta dal hlasovať o návrhu:

Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 4/2013
schválilo pristúpenie Obce Naháč do Spoločného obecného úraduTrnava.
V tomto bode programu dal starosta ďalej slovo Ing. Stanislavovi Nižňanovi, hlavnému
kontrolórovi obce, ktorý v svojom vystúpení prezentoval správu o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o
kontrolnej činnosti za rok 2012.
Ďalej starosta informoval prítomných o rokovaniach s Úradom práce sociálnych vecí
a rodiny o možnostiach zamestnať na obecnom úrade uchadzačov o zamestnanie s príspevkami
ÚPSVaR.
Starosta informoval aj aktivitách mikroregiónu 11plus – spoločný nákup elektrickej energie
a plynu, spoločná prezentácia v One Fashion outlete Voderady.
Starosta informoval o iniciatíve „Nočné havrany“ v obci Veľký Grob, ktorou si občania
Veľkého Grobu vytvorili občianske hliadky za účelom ochrany súkromného ako aj majetku obce.
V ďalšom priebehu poslanci diskutovali o funkčnosti a nefunkčnosti webovej stránky obce.
Ing. Bočková položila starostovi otázku, kedy bude predložená komisii informácia
o majetkových pomeroch starostu. Starosto odpovedal, že táto informácia bola doručená do
podateľne obecného úradu 30.04.2013.
Ing. Ivančíková položila starostovi otázku na zverejňovanie zmlúv v registri zmlúv a na na
zverejňovanie na obecnej stránke link: www.pavlice.sk/egovphp/browser2.php . Starosta
odpovedal, že v centrálnom registri zmlúv principiálne sú zverejňované zmluvy, ktorých zmluvná
strana je štát alebo organizácia patriaca pod neho a v prípade, že zmluvnou stranou je obec
(napríklad zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku), tak aj táto zmluva. Ďalej
starosta odpovedal, že link: www.pavlice.sk/egovphp/browser2.php sa nepoužíva, údaje sa
zverejňujú na inom mieste a že predmetný link bude vymazaný.
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K bodu 12
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 15.04.2013
Zapísala:
.........................................
Jana Krivosudská
Overovatelia:

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

.........................................
Jozef Rakús

.........................................
Mgr. Ľubomír Baláž
starosta
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