Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 18.09.2013 o 19:00 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. MAVOS, s.r.o.
6. Základná škola – racionalizačné opatrenia
7. Rôzne
8. 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 6.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné. Chýbajúci poslanec Mgr. Augustín Bachratý
sa ospravedlnil.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Jozef Rakús a Erik Kollár.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Ing. Jozefína Bočková, predseda návrhovej komisie, Ing. Jana
Ivančíková, člen, Peter Kopáčik, člen.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, 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 7 bude informovať
o projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia, o zosúladení platu starostu s priemerným
platom v národnom hospodárstve, o žiadosti p. Milana Pastuchu o zníženie nájomného,
o uzatváraní zmluvy na dodávku elektrickej energie, o návrhu na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice a futbalovej tribúny. Nakoľko nikto nenavrhol doplnenie programu, starosta dal
hlasovať za program:
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Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.

K bodu 4
Starosta obce v rámci kontroly uznesení z ostatného zastupiteľstva OZ uviedol, že
Uznesenia OZ č.5/2013, č.6/2013 a č.7/2013 boli uvedené do praxe.
Ďalej starosta uviedol, že výsledok Uznesenia č.8/2013 bude prerokovaný v rámci
bodu 7.

K bodu 5
Starosta prítomným prečítal časť zápisnice zo zasadnutia Valného zhromaždenia
spoločnosti MAVOS, s.r.o. (bod 2 programu), v ktorom JUDr. Marek Turanský, starosta obce
Voderady formuloval 3 možnosti vývoja budúcej spolupráce a vzťahov spoločníkov v
spoločnosti z pohľadu Obce Voderady. Poslanci v diskusi k tomuto návrhu vyjadrili nesúhlas
a trvanie na pôvodnom smerovaní spoločnosti MAVOS, s.r.o. a to dodávka vody občanom
obcí, ktoré sú spoločníkmi spoločnosti.
V ďalšej diskusii poslanecký zbor poveril Obecný úrad pripraviť podklady na dodávku
pitnej vody z vodného zdroja nachádzajúceho sa v areáli Roľníckeho družstva Pavlice.
Keďže bola diskusia k tomuto bodu ukončená, tak dal starosta hlasovať o návrhoch
Obce Voderady ako majoritného spoločníka spoločnosti MAVOS, s.r.o. „un block“:
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 9/2013
neschválilo ani jeden z návrhov Obce Voderady ako majoritného spoločníka spoločnosti
MAVOS, s.r.o. prednesených na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti MAVOS,
s.r.o. dňa 31.07.2013 v bode 2 programu a navrhuje aby spoločnosť MAVOS, s.r.o.
zabezpečovala dodávku pitnej vody jednotlivým obciam v zmysle účelu, podľa ktorého bola
založená.

K bodu 6
Starosta obce poslancov informoval o priebehu rokovania o možnosti uloženia
racionalizačného opatrenia zriaďovateľovi Základnej školy v Pavliciach na Ministerstve
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého výsledkom je návrh ministrstva školstva
„uskutočňovať vzdelávanie na prvom stupni základnej školy v jednej triede alebo ukončiť
vzdelávanie v základnej škola od školského rokou 2013/2014“.
Starosta ďalej informoval o nezmenenom spôsobe financovania základných škôl a to
na základe informácií riaditeľa koncepcií financovania regionálneho školstva na ministerstve
školstva a to formou normatívov na žiaka.
Po diskusii k tomuto bodu programu dal starosta hlasovať o návrhu Ministerstva
školstva SR na racionalizačné opatrenia
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 1 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 10/2013,
ktorým OZ neschválilo návrh racionalizačného opatrenia Ministerstva školstva SR
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uskutočňovať vzdelávanie na prvom stupni základnej školy v jednej triede alebo ukončiť
vzdelávanie v základnej škole od školského roku 2013/2014.
Poslanci hlasujúci proti návrhu uznesenia: Erik Kollár
K bodu 7
Starosta obce v rámci tohto bodu programu informoval o stave v projekte
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pavlice“. Uviedol, že pre zavŕšenie procesu
zmeny technológie svetelného zdroja verejného osvetlenia z vysokotlakových sodíkových
výbojok a halogenidových výbojok na technológiu svetelných diód (LED) je potrebný súhlas
OZ formou uznesenia. Nakoľko k danej zmene existuje všeobecný súhlas starosta dal
hlasovať o predmetnej zmene technológie svetelného zdroja verejného osvetlenia:
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
11/2013 schválilo návrh zmeny v projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Pavlice“
- zmena
technológie
svetelného
zdroja
verejného
osvetlenia
z
vysokotlakových sodíkových výbojok a halogenidových výbojok na technológiu svetelných
diód (LED).
Ďalej starosta prítomných informoval o zmene priemernej mesačnej nominálnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012, ktorá má vlyv o.i. aj na platové pomery starostu.
V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. prináleží starostovi plat vo výške 1,65 násobku priemernej
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR, t.j. 1,65 x 805 € = 1.328,25 € a to
s platnosťou a účinnosťou od 01.01.2013. K uvedenému neboli žiadne iné návrhy ani
doplnenia. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zosúladenie platových pomerov
starostu s aktuálnou výškou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve.
Starosta prítomným prečítal žiadosť pána Milana Pastuchu o zníženie nájomného za
prenajaté nebytové priestory „bar“. Nakoľko v žiadosti neuviedol konkrétnu čiastku po
diskusii a následnej dohode dal starosta hlasovať o znížení nájomného za predmetné
priestory o 50% na dobu 3 mesiacov od 01.10.2013 do 31.12.2013:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 12/2013, ktorým
OZ schválilo zníženie nájomného za prenajaté nebytové priestory a to o 50% na dobu 3
mesiacov od 01.10.2013 do 31.12.2013.
Ďalej starosta informoval o uzatváraní zmluvy na dodávku elektrickej energie a to
dodatku s terajším dodávateľom elektrickej energie, ktorý prinesie obci úsporu za dodávku
elektrickej energie vo výške 25% oproti pôvodnej zmluve.
Na záver tohto bodu programu dal starosta priestor pánovi Martinovi Bognárovi, ktorý
odprezentoval návrh na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a futbalovej tribúny. Po vypočutí
a zodpovedaní informatívnych otázok sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo posudzovať návrhy
na rekonštrukcie každý zvlášť a to tak, že stanovisko k rekonštrukcii futbalovej tribúny
a následnej podnikateľskej činnosti, ktorá by mohla byť v nesúlade s aktivitami miestneho
futbalového klubu dá obecné zastupiteľstvo až po prerokovaní predmetnej rekonštrukcie vo
výbore futbalového klubu.
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Pán Bognár požiadal poslancov o vyjadrenie sa k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
nakoľko je to záujem jeho ako fyzickej osoby. Následne dal starosta hlasovať o zámere pána
Martina Bognára opravy a úpravy hasičskej zbrojnice v zmysle priloženého materiálu:
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 13/2013, ktorým
OZ vyslovilo súhlas so zámerom pána Martina Bognára opravy a úpravy hasičskej zbrojnice
v zmysle priloženého materiálu.
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 18.09.2013
Zapísala:
.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

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

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

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