Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 16.10.2013 o 19:00 hod.
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Riešenie situácie v riadení ZŠ a MŠ v obci Pavlice
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. 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 7.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné. Predmetné rokovanie OZ bolo zvolané na
žiadosť poslancov OZ.

K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Milan Petík, Mgr. Augustín Bachratý.
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, Jozef Rakús, člen.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená návrhová komisia.

K bodu 3
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s dovetkom, že v rámci prerokovávania bodu 6 bude diskusia
o sfunkčnení webovej stránky obce, o stave záväzkov obce, o spracovávaní návrhu VZN
o miestnych daniach a poplatkoch. Nakoľko nikto nenavrhol doplnenie programu, starosta
dal hlasovať za program:
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Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.

K bodu 4
Starosta obce v rámci kontroly uznesení z ostatného zastupiteľstva OZ uviedol, že
kontrolované uznesenia boli uvedené do praxe.
K bodu 5
Starosta prítomným prečítal list rodičovského združenia pri ZŠ Pavlice. Ďalej
prítomným oznámil, že bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa / ky Materskej
školy v Pavliciach. Ďalej informoval prítomných, že aktuálne je riaditeľka MŠ ako aj riaditeľka
ZŠ poverená riadením na základe dekrétu. Časť poslancom proti tomu namietal, že zákon
uvádza realizovať takúto možnosť len jedenkrát. Starosta odpovedal, že postupoval v zmysle
konzultácií na ˇOÚ odbore školstva ako aj na Ministarstve školstva SR.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu programu, tak dal starosta hlasovať o uznesení
č. 14/2013:
Počet prítomných poslancov:

7

Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
14/2013
a) OZ ukladá OcÚ Pavlice zabezpečiť aby riadenie školských zariadení MŠ a ZŠ bolo
zabezpečené v zmysle z.č. 552/2003 Z.z; termín: do 31.10.2013,
b) OZ zaväzuje OcÚ Pavlice navrhnúť vysporiadanie, prípadných neoprávnených
mzdových náležitostí z titulu priznania príplatkov; termín: do 31.10.2013,
c) OZ zaväzuje OcÚ do vymenovania riaditeľa MŠ a ZŠ Pavlice zabezpečiť právny
stav v týchto zariadeniach; termín: do 17.10.2013.
K bodu 6
Po diskusii k funkčnosti webovej stránky obce, kde predmetom bola najmä definícia
funkčnosti. Požiadal starosta návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia a dal o ňom
hlasovať.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 1 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 15/2013, ktorým
OZ zaväzuje OcÚ Pavlice zaktualizovať webovú stránku obce tak, aby v plnej miere mohli
byť občania informovaní o dokumentoch, prípadne mali informácie o dianí v obci, ako
i o úlohách, ktoré im vyplývajú z ich občianskej povinnosti; termín: do 30.11.2013
Ďalej starosta informoval o stave záväzkov obce najmä o situácii vo financovaní
projektu splaškovej kanalizácie ako aj verejného osvetlenia, či zberného dvora.
Návrhová komisia formou uznesenia požiadala starostu o vypracovanie dokumentov
uvedených v uznesení, starosta dal o predmetnom uznesení hlasovať
Počet prítomných poslancov: 7
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Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 16/2013,
ktorým OZ žiada OcÚ spracovať návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch, navrhnúť
prípadnú úpravu daní a poplatkov a dopad úpravy na rozpočet obce pre rok 2014. Návrh
spracovať tak, aby bol prejednaný na zasadnutí OZ (pracovnej porady) ešte pred schválením
VZN obecným zastupiteľstvom.
K bodu 7
V rámci tohto bodu občania a poslanci prítomní na rokovaní obecného zastupiteľstva
voľne diskutovali o predmetných témach
K bodu 8
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 16.10.2013
Zapísala:
.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

.........................................
Milan Petík

.........................................
Mgr. Augustín Bachratý

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