Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 13.12.2012 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. Schválenie rozpočtových opatrení 4 a 5 pre rok 2012
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtového harmonogramu na rok 2013
7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015 vrátane jeho textovej časti
8. Prerokovanie a schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pavlice
9. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Pavlice vrátane prílohy – Prevádzkového poriadku dočasného zberného dvora
10. Dotácia spoločnosti MAVOS, s.r.o.
11. Verejné osvetlenie v obci
12. Rôzne
13. Záver
Priebeh rokovania:
K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupitelstva Obce Pavlice otvoril 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 Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Ing. Jana Ivančíková a Mgr. Augustín
Bachratý.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Jozef Rakús, 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
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke. Starosta dal hlasovať za program:
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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.21/2012 zo dňa 15.10.2012 obecné zastupiteľstvo v Pavliciach súhlasilo
s predajom pozemku p.č. 177/14, následne boli vykonané úkony: podpis zmluvy, zverejnenie
na webovej stránke obce, prostredníctvom Ing.Uhríka odovzdané do príslušného katastra
nehnuteľností. Na základe uznesenia č. 22/2012 pokračovalo zosúlaďovanie
zverejneňóvania dokumentov a skutočného stavu. Na základe uznesenia č. 23/2012
prebiehalo a prebieha zabezpečovanie chýbajúcich podpisov na zápisniciach zo zasadnutí
OZ.

K bodu 5
Starosta požiadal o prednesenie rozpočtových opatrení 4 a 5 pre rok 2012 pani Janu
Krivosudskú, ekonómku obce. Táto predmetné dokumenty a informácie v zmysle obdržaných
podkladov predniesla a okomentovala.
Nakoľko neboli vznesené požiadavky na vysvetlenie alebo pozmeňujúce návrhy
starosta dal najprv hlasovať o Rozpočtovom opatrení č. 4:
Počet prítomných poslancov:

5

Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
24/2012 schválilo návrh Rozpočtových opatrení č.4 na rok 2012.
Následne dal starosta hlasovať o Rozpočtovom opatrení č. 5:
Počet prítomných poslancov:

5

Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
25/2012 schválilo návrh Rozpočtových opatrení č.5 na rok 2012.

K bodu 6
Starosta obce požiadal o prednesenie navrhovaného rozpočtového harmonogramu
na rok 2013 pani Janu Krivosudskú. Následne dal starosta obce hlasovať o prednesenom
rozpočtovom harmonograme:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
26/2012 schválilo rozpočtový harmonogram na rok 2013.

K bodu 7
Starosta obce požiadal o prednesenie navrhovaného rozpočtu obce na rok 2013,
2014, 2015 vrátane jeho textovej časti pani Janu Krivosudskú. Následne niektoré kapitoly
a položky odôvodnil starosta obce.
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K návrhu rozpočtu sa vyjadril aj prítomný hlavný kontrolór obce.
V následnej diskusii k danému bodu sa vyjadrila Ing. Bočková s tým, že rozpočet je
urobený v poriadku, no v rámci navýšenia finančných prostriedkov by sme mali zvýšiť
miestne dane. Ďalej uviedla, že k budúcoročnému rozpočtu by sme sa mali aj niekoľkokrát
stretnúť pred jeho schvaľovaním. Starosta v reakcii nauviedol, že dane boli zvyšované
minulý rok a tento rok by sme mali ísť cestou kontroly priznávania konkrétnych nehnuteľností
z hľadiska výberu daní. Ďalej uviedol, že v prípade ak by bol záujem, môžeme operatívne do
návrhu rozpočtu zakomponovať zvýšenie daní tak ako minulý rok.
V dislusii vystúpila aj Ing. Jana Ivančíková s návrhom nového výberu audítora.
Starosta v odpovedi uviedol, že požiada o ponuky aj iných audítorov.
Nakoľko ďalej už neboli vznesené ďalšie doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, dal
starosta hlasovaťo rozpočte obce na roky 2013, 2014, 2015 vrátane jeho textovej časti:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 1, proti: 0 / bol uznesením OZ č. 27/2012 schválený
rozpočet obce na roky 2013, 2014, 2015 vrátane jeho textovej časti.
K bodu 8
V ďalšom bode proigramu starosta prezentoval návrh Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Pavlice. Po krátkej technickej diskusii dal o predmetných
zásadách hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / boli uznesením OZ č. 28/2012 schválené
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pavlice.
K bodu 9
V rámci tohto bodu starosta prezentoval návrh VZN č. 1/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Pavlice vrátane prílohy – Prevádzkového poriadku dočasného zberného dvora s tým, že
miestny poplatok za komunálne odpady sa nezvyšuje. Základom nového VZN je minuloročné
VZN a je upravené z dôvodu legislatívnych zmien a to najmä prekvalifikovania druhov pôdy.
Ďalším motívom je nová príloha – Prevádzkový poriadok DZD.
V diskusných príspevkoch k tomuto bodu jednotliví poslanci navrhovali:
predefinovanie oprávneného dávať odpad na DZD a to z „fyzickej osoby“ na
„domácnosť“,
výraznejšie našpecifikovanie zberu „malých plastov“ – zdôraznenie
mesačnej periodicity a platových vriec na to určených,
vypustenie slova „určených“ zo slovného spojenia „Drobný stavebný odpad
je potrebné odovzdávať v na to určených prispôsobených nádobách alebo
vakoch alebo vreciach“, aby nevznikal dojem, že aj na drobný stavebný
odpad budú určené vrecia alebo nádoby ako v prípade zberu „malých
plastov“
za odpad nad limit na domácnosť bude možná úhrada aj na DZD aj na
obecnom úrade
Nakoľko ďalej už neboli vznesené ďalšie doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, dal
starosta hlasovaťo prednesených pripomienkach naraz:
Počet prítomných poslancov: 5
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Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / boli schválené prednesené doplňujúce
a pozmeňujúce návrhy k návrhu VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Pavlice vrátane prílohy –
Prevádzkového poriadku DZD
Následne dal starosta hlasovať o návrhu VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Pavlice vrátane
prílohy – Prevádzkového poriadku dočasného zberného dvora:
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 29/2012 schválené VZN č.
1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Pavlice vrátane prílohy – Prevádzkového poriadku DZD

K bodu 10
Starosta obce predniesol žiadosť spoločnosti MAVOS, s.r.o., ktorej je obec spoločníkom,
o poskytnutie dotácie v zmysle ostatného Valného zhromaždenia spoločnosti vo výške 1.320,00 €
z rozpočtu Obce Pavlice na dofinancovanie rozpočtu spoločnosti MAVOS, s.r.o. v zmysle Plánu
obnovy verejného vodovodu.
Nakoľko neboli vznesené požiadavky na vysvetlenie alebo pozmeňujúce návrhy starosta
dal hlasovať o poskytnutí predmetnej dotácie:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 1, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 30/2012
schválilo dotáciu spoločnost MAVOS, s.r.o..

K bodu 11
Starosta prítomných informoval o skutočnosti, že Obci Pavlice bola schválená Žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy KaHR-22VS- 1001 na
rekonštrukciu veřejného osvetlenia v obci. Výška celkových investičných výdavkov je 146.652,38
€, výška NFP je 139.319,59 € a spoluúčasť obce je 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j.
7.332,61 €. Ďalej starosta uviedol, že najmä z dôvodu 5%-nej spoluúčasti obce ako aj z dôvodu,
že v projekte chýba cca 6 svetiel, ako aj náklady na služby súvisiace s predmetným projektom,
všetko v celkovej výške cca 28.000,00 €, ktoré by mala znášať náklady obec je pre obec výhodný
v uvedenej podobe.
Starosta odprezentoval prítomným aj porovnateľný návrh riešenia rekonštrukcie
verejného osvetlenia od spoločnosti SE predaj, s.r.o. s tým, že spoločnosť SE predaj, s.r.o., by na
vlastné náklady zrekonštruovala VO v obci a obec by túto rekonštrukciu splácala v mesačných
splátkach rovnajúcich sa cene za elektrickú energiu určenú na VO v súčasnosti a to v časovom
rozsahu 12 – 15 rokov.
Starosta uviedol, že podnikne všetky kroky smerujúce k tomu aby osvetlenie v obci
zrekonštruované bolo a to za čo najvýhodnejších podmienok pre obec.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
informácie starostu o projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci.

K bodu 12
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V tomto bode programu dal starosta najprv slovo Ing. Stanislavovi Nižňanovi, hlavnému
kontrolórovi obce, ktorý v svojom vystúpení prezentoval plán kontrolnej činnosti na nasledujúci
rok.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
V tomto bode programu starosta prítomných informoval aj o zaslaní návrhu nájomnej
zmluvy od Roľníckeho družstva v Pavliciach, ktorá obsahovala 2 alternatívy:
1. podpis nájomnej zmluvy na 5 rokov – 70 ,00 € za ha ročne,
2. podpis nájomnej zmluvy na 10 rokov – 80 ,00 € za ha ročne.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať za návrh nájomnej zmluvy s Roľníckym
družstvom v Pavliciach – alternatíva 2.:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 31/2012
schválilo návrh nájomnej zmluvy s Roľníckym družstvom v Pavliciach v trvaní 10 rokov za
nájomné 80 ,00 € za ha ročne.
V ďalšom priebehu starosta udelil slovo Ing. Nižňanovi, ktorý požiadal prítomných
poslancov, aby zobrali na vedomie jeho pripomienku na porušovanie zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a pripomienku k webovej stránke obce.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0
pripomienky hlavného kontrolóra obce.

/

obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie

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 13.12.2012
Zapísala:
.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

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

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

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