Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 16.12.2013 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 Sadzobníku cien č.1/2013 ako Prílohy Všeobecne záväzného
nariadenia č.1/2008 zo dňa 29.02.2008 o úhradách za poskytované služby Obcou Pavlice
a nájme nebytových priestorov
6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Pavlice
7. Prerokovanie a schválenie rozpočtového harmonogramu na rok 2014
8. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016
9. Schválenie rozpočtových opatrení 2, 3 a 4 pre rok 2013
10. Rôzne
11. Diskusia
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 7.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Jozef Rakús, Ing. Jana Ivančíková.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Mgr. Augustín Bachratý, predseda návrhovej komisie, Erik
Kollár, člen, Ing. Jozefína Bočková, člen.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená návrhová komisia.
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K bodu 3
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s dovetkom, že v rámci prerokovávania bodu 10 bude zaradené aj
prerokovávanie žiadosti p.Petra Sedláka o prenájom kuchyne KD s tým, že túto časť
prerokujeme na začiatku rokovania, ďalej, že v rámci bodu 10 programu bude poslancov
informovať o stave projektov, do ktorých sa obec pre rok 2014 zapojila alebo zapojí. Starosta
uviedol, že pred prerokovávaním bodu 5 bude informovať prítomných o dôležitej informácii,
ktorá by mohla mať vplyv aj na ďalší priebeh rokovania. Starosta uviedol, že v rámci bodu 10
programu vystúpi aj hl.kontrolór obce s plánom kontrolnej činnosti na rok 2014 ako aj s so
správou o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2013. Nakoľko nikto nenavrhol doplnenie programu,
starosta dal hlasovať za program:
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:
- Uzn.č.14/2013 – v ZŠ aj v MŠ je z pohľadu riadenia aj z.č. 52/2003 Z.z. právny
stav, bolo ukončené výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ, na výberové
konanie riaditeľa ZŠ bude mať vplyv aj inormácia, ktorú starosta prednesie
v ďalšom priebehu rokovania;
- Uzn.č. 15/2013 – stará webová stránka je funkčná, občania sú informovaní
o aktuálnych informáciách, ktoré by mohli mať vplyv na ich reálny život a návrh
novej webovej stránky bude odprezentovaný v bode 10 – rôzne, súbory, ktoré sú
problémové pri načítavaní budú pri „preklápaní“ stránky postupne upravené, tak
aby boli zobraziteľné.
- Uzn.č. 16/2013 – návrh VZN o miestnych daniach a poplatkách bol vypracovaný
včas pred konaním tohoto zasadnutia OZ, bola navrhnutá úprava daní
a poplatkov a dopad úpravy na rozpočet obce pre rok 2014, pričom pri
predbežnom prerokovávaní návrhu predmetného VZN ako aj návrhu rozpočtu
bola starostom navrhované úprava redukovaná.
K bodu 10 (P.Sedlák)
Starosta prítomných informoval o skutočnosti, že na OcÚ prišla žiadosť pána Petra Sedláka
o prenájom kuchyne kultúrneho domu v Pavliciach. Požiadal prítomného pána Sedláka, aby
poslancom predniesol osobne svoju žiadosť, čo aj urobil. V následnom prediskutovávaní boli
spomenuté skutočnosti, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s prenájmom predmetných
priastorov a to: cena nájmu, potrebné úpravy priestorov, meranie energií, uskladnenie
obecného zariadenia kuchyne. Prejednávanie bolo uklončené s tým, že náklady súvisiace
s predmetným nájmom bude znášať nájomca, médiá si bude hradiť nájomca, doba nájmu
01.01.2014 – 30.06.2014, cena nájmu 0,10 € / m2 / deň, podpis zmluvy do 31.12.2013.
Nakoľko nebolo žiadnych doplňujúcich otázok dal starosta o žiadosti pána Petra Sedláka
hlasovať:
Počet prítomných poslancov:

7

Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
18/2013 schválilo prenájom priestorov kuchyne kultúrneho domu v Pavliciach p. Petrovi
Sedlákovi od 01.01.2014 do 30.06.2014, pričom cena bude v zmysle schváleného cenníka
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(0,10 € / m2 / deň) a pričom náklady na opravu a úpravu ako aj inštalácie meračov energií
ako aj náklady za médiá samotné bude znášať nájomca.
K bodu 10 (informácia MŠVVŠSR)
Starosta prítomným prečítal list Ministaarstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo
dňa 02.12.2013 o určení povinnosti vykonať racionalizačné opastrenie.
Poslanci OZ zobrali na vedomie predmetnú informáciu.
K bodu 5
Starosta predniesol návrh Sadzobníku cien č.1/2013 ako Prílohy Všeobecne
záväzného nariadenia č.1/2008 zo dňa 29.02.2008 o úhradách za poskytované služby
Obcou Pavlice a nájme nebytových priestorov. V diskusii k tomuto bodu programu boli
poslancami prezentované návrhy na úpravy predmetného návrhu, ktoré boli zapracovávané
priamo do jeho textu. Nakoniec dal starosta hlasovať o predmetnom návrhu Sadzobníku cien
č.1/2013 aj so zapracovanými úpravami:
Počet prítomných poslancov:

7

Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
20/2013 schválilo Sadzobník cien č.1/2013 ako Prílohu Všeobecne záväzného nariadenia
č.1/2008 zo dňa 29.02.2008 o úhradách za poskytované služby Obcou Pavlice a nájme
nebytových priestorov.
K bodu 6
Starosta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Pavlice. V diskusii k tomuto bodu programu boli poslancami prezentované návrhy na
úpravy predmetného návrhu, ktoré boli zapracovávané priamo do jeho textu.
Starosta dal najprv hlasovať o o absolútnom zákaze hazardných hier a stávkových
terminálov na území obce Pavlice ako doplnenie návrhu VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Pavlice vrátane prílohy – Prevádzkového poriadku dočasného zberného dvora:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 21/2013,
ktorým OZ schválilo doplnenie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Pavlice vrátane prílohy –
Prevádzkového poriadku dočasného zberného dvora o absolútny zákaz hazardných hier
a stávkových terminálov.
Nakoniec dal starosta hlasovať o celom predmetnom návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2013 s úpravami:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 22/2013, ktorým
OZ schválilo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
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drobné stavebné odpady na území Obce Pavlice vrátane prílohy – Prevádzkového poriadku
dočasného zberného dvora.
K bodu 7
Starosta požiadal pani Krivosudskú o prednesenie návrhu rozpočtového
harmonogramu na rok 2014, ktorá tak aj urobila. Následne dal starosta hlasovať o tomto
návrhu:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 23/2013,
ktorým OZ schválilo rozpočtový harmonogram obce Pavlice na rok 2014.
Ďalej starosta požiadal pani Krivosudskú, aby odôvodnila požiadavku na
neuplatňovanie programovej štruktúry obce, ktorá tak aj urobila. Následne dal starosta
hlasovať o tejto požiadavke:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 24/2013,
ktorým OZ schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

K bodu 8
V nasledujúcom bode starosta požiadal pani Krivosudskú o prednesenia návrhu
rozpočtu obce na rok 2014, 2015, 2016, ktorá tak aj urobila.
V nasledujúcej diskusii k tomuto bodu programu boli prejednávané a spresňované
význami jednotlivých položiek rozpočtu obce. Pričom bola prediskutovávaná aj skutočnosť
realizácie opatrenia MŠVVŠSR – zatvorenia ZŠ, ako aj požiadavka TJ Družstevník Pavlice
o dotáciu. Keď bol návrh rozpočtu prediskutovaný, starosta požiadal o prednesenie
stanoviska hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Nižňana, ktorý svoje stanovisko
predniesol a poslaci ho zobrali na vedomie. Následne dal starosta hlasovať o návrhu
rozpočtu na rok 2014:
Počet prítomných poslancov: 6 (počas rokovania sa poslanec Mgr. A.Bachratý ospravedlnil
z ďalšieho rokovania OZ)
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 26/2013,
ktorým OZ schválilo rozpočet obce Pavlice na rok 2014.
OZ zobralo na vedomie rozpočet obce Pavlice na roky 2015, 2016.
K bodu 9
V nasledujúcom bode starosta požiadal pani Krivosudskú o prednesenia návrhu
rozpočtových opatrení č.2, 3, 4 na rok 2013, ktorá tak aj urobila. Nakoľko k prednesenému
nebolo žiadnych návrhov ani otázok, starosta dal o nich hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
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Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 28/2013,
ktorým OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.2 na rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 29/2013,
ktorým OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.3 na rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 30/2013,
ktorým OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.4 na rok 2013.

K bodu 10
Po prediskutovaní v rámci schvaľovania rozpočtu obce starosta predniesol žiadosť TJ
Pavlice o dotáciu vo výške 3.000,00 €. Nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy , starosta
dal o predmetnej dotácii hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 31/2013,
ktorým OZ schválilo dotáciu vo výške 3.000,00 € pre TJ Družstevník Pavlice na rok 2014.
V ďalšom priebehu zasadnutia OZ starosta prítomných informoval o projektoch na rok
2014, do ktorých sa obec zapojila alebo sa zapojí:
a) Verejné osvetlenie
b) Financovanie realizácie splaškovej kanalizácie
c) Financovanie realizácie dočasného zberného dvora
d) Prevencia kriminality
e) Program obnovy dediny – Zelená dedina
f) Obnova kultúrnych pamiatok
g) Protipovodňové opatrenia
Prednesené informácie poslanci zobrali na vedomie.
Ďalej starosta požiadal pani Krivosudskú, aby prítomných informovala o inventarizácii
majetku a záväzkov obce, ktorá tak aj vykonala. Poslanci predmetné informácie zobrali na
vedomie.
V ďalšom priebehu rokovania OZ hlavný kontrolór obce Ing. Nižňan predniesol plán
kontrolnej činnosti na rok 2014 a následne predniesol aj správu o kontrolnej činnsti za
2.polrok 2013. Poslanci predmetné informácie zobrali na vedomie. Na odstránenie
nedostatkov uvedených hl. kontrolórom v správe hlavného kontrolóra obce za 2.polrok 2013
a na vypracovanie koncepcie fungovania OcÚ Pavlice a to najneskôr do 15.03.2014
zaviazalo obecné zastupitzeľstvo OcÚ uznesením č. 36/2013:
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 36/2013,
ktorým OZ zaviazalo OcÚ odstrániť nedostatky uvedené hl. kontrolórom v správe hlavného
kontrolóra obce za 2.polrok 2013 a vypracovať koncepciu fungovania OcÚ Pavlice a to
najneskôr do 15.03.2014.
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K bodu 11
V rámci tohto bodu občania a poslanci prítomní na rokovaní obecného zastupiteľstva
voľne diskutovali o predmetných témach
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 16.12.2013
Zapísala:
.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

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

.........................................
Ing. Jana Ivančíková

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