Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 27.06.2013 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. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu – rok 2012
6. Výročná správa obce, správa hlavného kontrolóra obce
7. Schvaľovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
8. Schválenie použitia prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce
9. Rozpočtové opatrenia – rok 2013
10. MAVOS, s.r.o. – informácia o činnosti a stave
11. Verejné osvetlenie v obci
12. Rôzne
13. 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. Chýbajúci poslanci Erik Kollár a Milan petík
sa ospravedlnili.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Ing. Jozefína Bočková a Peter Kopáčik.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Jozef Rakús, predseda návrhovej komisie, Mgr. Augustín
Bachratý, člen, Ing. Jana Ivančíková, 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 pred prerokovaním bodu 9 vystúpi hlavný kontrolór
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obce a odprezentuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok roku 2013. 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
Uznesenia OZ č.14/2013 a 3/2013 boli uvedené do praxe.
Ďalej starosta uviedol, že Uznesenie č.2/2013 – VZN č. 2/2013 je zavádzané do
praxe primerane (zber papiera, elektroodpade a pod.).
Uznesenie OZ č. 4/2013 – pristúpenie Obce naháč k SOÚ bolo zrealizované
podpísaním zmluvy, resp. dodatku.
K bodom 5, 6
Starosta požiadal pani Krivosudskú, ekonómku obce, o prezentovanie návrhu
záverečného účtu obce za rok 2012. Táto tento návrh predniesla vrátane hodnotiacej správy
k programovému rozpočtu.
Starosta požiadal v tomto bode programu Ing. Stanislava Nižňana, hlavného
kontrolóra obce o prednesenie správy k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2012.
V rámci diskusie k tomuto bodu programu Ing. Bočková požiadala o vysvetlenie
zaúčtovávania položiek „stravného“ do zúčtovávania, na čo jej odpovedala p. Krivosudská.
Ďalej Ing. Bočková upozornila na zaokrúhľovanie na 0 alebo 2 desatinné miesta na strane
11-12.
Ďalšiu otázku pani Krivosudskej smerovala ing. Ivančíková – na čo sa použijú
prostriedky z rezervného fondu. Ekonómka odpovedala, že financie z rezervného fondu budú
boužité len na kapitálové výdavky. Ing. Nižňan uviedol ako príklad na použitie predmetných
prostriedkov na havárijné situácie.
Keďže nebolo ďalších pripomienok alebo požiadaviek na vysvetlenie
k prednesenému, tak dal starosta hlasovať najprv o zobraní na vedomie Správy k návrhu
záverečnému účtu obce za rok 2012 hlavného kontrolóra obce Ing. Nižňana:
Počet prítomných poslancov:

5

Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
správu k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2012 hlavného kontrolóra obce Ing. Nižňana.
Ďalej dal starosta hlasovať o zobraní na vedomie výročnej správy obce za rok 2012:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / OZ zobralo na vedomie výročnú správu obce
za rok 2012.
Ďalej dal starosta hlasovať o návrhu záverečného účtu Obce Pavlice za rok 2012
a celoročného hospodárenia bez výhrad:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 5/2013.
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K bodu 8
Starosta obce požiadal pani Krivosudskú, ekonómku obce, o prezentovanie návrhu
použitia prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce, ktorá odprezentovala návrh
použitia predmetných finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu vo výške 3.664,96
€.
Nakoľko neboli vznesené iné návrhy, starosta dal hlasovať o použití prebytku
hospodárenia:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 6/2013, ktorým OZ
schválilo použitie prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Nižňana o prezentovanie Plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2013. Ing. Nižňan predniesol predmetnú správu.
Starosta hlasovať o zobraní na vedomie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku
2013:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / OZ zobralo na vedomie prednesený Plán
kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2013.
K bodu 9
Starosta obce požiadal pani Krivosudskú, o prezentovanie návrhu Rozopčtových
opatrení č.1 na rok 2013, ktorá ich prítomným predniesla. Ing. Ivančíková požiadala
o vysvetlenie navýšenia resp. navyšovania platov v školstve. Ekonómka obce odpovedala,
že predmetné navýšenie je do konca roka 2013.
Nakoľko neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať o Rozpočtových
opatreniach č.1 na rok 2013:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 7/2013, ktorým OZ
schválilo návrh Rozopčtových opatrení č.1 na rok 2013.

K bodu 10
Starosta prítomných oboznámil najmä o rokovaní s MH Invest s.r.o. v Bratislave ako
správcom priemyselného parku vo Voderadoch, na ktorom Ing. Tomičová oficiálne potvrdila
informáciu o ukončení dodávok vody od MAVOS, s.r.o. pre SAMSUNG Voderady z dôvodu
rozhodnutia dozornej rady MH Invest s.r.o. dodávať vodu pre Samsung po vlastnej línii.
Ďalej starosta informoval o možnej zmene konateľa spoločnosti MAVOS, s.r.o., ďalej
informoval aj o dohode merať spotrebu v obciach – spoločníkov MAVOSu, ako aj
o pripravovanom valnom zhromaždení MAVOSu, na ktorom by mali byť prednesené o.i. aj
otázky ďalšieho smerovania spoločnosti MAVOS, s.r.o.
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K bodu 11
V rámci tohto bodu starosta prezentoval možnosť zmeny v projekte „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Pavlice“ – a to zmeny technológie svetelného zdroja verejného
osvetlenia z vysokotlakových sodíkových výbojok a halogenidových výbojok na technológiu
svetelných diód (LED). V diskusi k tomuto bodu sa poslanci zhodli na potrebe informácií
najmä od odborníkov. Následne dal starosta o tomto bole hlasovať.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 8/2013, ktorým OZ
poverilo obecný úrad na pripravenie podkladov pre rozhodnutie o zmene e projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pavlice“ - zmena technológie svetelného zdroja
verejného osvetlenia z vysokotlakových sodíkových výbojok a halogenidových výbojok na
technológiu svetelných diód (LED).

K bodu 12
V rámci tohto bodu starosta prezentoval aktuálnu informáciu o prerokovávaní
vybudovanie rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce, ktorej dva varianty by sa
výsostne dotýkali aj našej obce. Starosta prisľúbil verejnú prezentáciu návrhov občanom
obce.
Ďalej starosta upozornil na potrebu pripájania sa na kanalizáciu, čo je akcia zo
starany spoločnosti TAVOS, a.s. ako prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
Starosta prítomných informoval o úspešnej dodávke obedov pre seniorov, ako aj
o rekonštrukcii súsošia Svätej trojice, ako aj o nákupe prenosnej ozvučovacej sústavy najmä
pre skvalitnenie a vnesenie väčšej dôstojnosti dd pohrebných obradov.
K bodu 13
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 27.06.2013
Zapísala:
.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

.........................................
Ing. Jozefína Bočková

.........................................
Peter Kopáčik

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