Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 15.12.2011 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. Schválenie rozpočtových opatrení 1 a 2 pre rok 2011
5. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Pavlice
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtového harmonogramu na rok 2012, rozpočtu na rok
2012 vrátane jeho textovej časti
7. Informácia o nákladoch na realizáciu splaškovej kanalizácie v obci v roku 2011
8. Rôzne
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 5.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.

K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice z
zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Ing. Jozefína Bočková a Erik Kollár.

K bodu 3
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že bod č. 5 navrhovaného programu bude rozšírený o
o prerokovanie a schválenie nového Sadzobníka cien ako prílohy VZN č. 1/2008 o úhradách
za poskytované služby Obcou Pavlice. Starosta dal hlasovať za program po úprave:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.
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V ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva starosta predložil poslancom návrh na
zriadenie návrhovej komisie v zložení: Jozef Rakús, predseda návrhovej komisie, Ing.
Ivančíková, členka, Milan Petík, člen.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená návrhová komisia.

K bodu 4
Starosta obce požiadal o prednesenie a základné odôvodnenie navrhovaných
rozpočtových opatrení RO1 a RO2 pani Janu Krivosudskú, účtovníčku obce. Tá predmetné
opatrenia predniesla a zárovaň odpovedala na niektoré vysvetľujúce otázky poslancov.
Starosta dal hlasovať o prednesených RO1 a RO2:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 24/2011.

K bodu 5
Starosta obce predniesol návrh nového VZN č. 1/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Pavlice. Po stručnej spresňujúcej diskusii a nakoľko pred konaním tohto rokovania obecného
zastupiteľstva prebehlo niekoľko pracovných stretnutí starostu a poslancov, dal starosta
hlasovať najprv o prednesenom pozmeňujúcom návrhu návrhu pani Ing. Bočkovej – Článok
3 bod (6) Ročná sadzba sadzba dane zvýšiť všetky uvedené sadzby o 0,10 tak, aby boli
sadzby
a) orná pôda
0,50
b) záhrady
0,60
c) zastavané plochy a nádvoria
0,60
d) stavebné pozemky
0,40
d) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,50:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 1 / boli prijaté navrhované zmeny.
Nakoľko už neboli prednesené žiadne pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať o
návrhu nového VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Pavlice v znení pozmeňujúcich návrhov:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 1 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 25/2011.
Starosta obce predniesol návrh nového Sadzobníka cien ako prílohy VZN č. 1/2008
o úhradách za poskytované služby Obcou Pavlice. Nakoľko pred konaním tohto rokovania
obecného zastupiteľstva prebehlo niekoľko pracovných stretnutí starostu a poslancov
a neboli už vznesené ďalšie doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať
o prednesených pozmeňujúcich návrhoch:
Úprava poplatku za upratovanie priestorov a riadu z 10,00 € na 20,00 €:
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Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená zmena.
Úprava ceny prenájmu KD – bar z 0,15 € na 0,10 € m2/deň
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená zmena.
Záloha za poškodenie inventáru KD vo výške 150,00 €
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená zmena.
Nakoľko už neboli vznesené ďalšie doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, dal starosta
hlasovať o predmetnom návrhu Sadzobníka cien v znení pozmeňujúcich návrhov:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 1 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 26/2011.

K bodu 6
Starosta obce požiadal o prednesenie navrhovaného rozpočtového harmonogramu
na rok 2012 pani Janu Krivosudskú. Následne dal starosta obce hlasovať o prednesenom
rozpočtovom harmonograme:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo schválený rozpočtový harmonogram na
rok 2012.
Starosta obce požiadal o prednesenie navrhovaného rozpočtu obce na rok 2012
vrátane jeho textovej časti pani Janu Krivosudskú. Následne niektoré kapitoly a položky
odôvodnil starosta obce.
K návrhu rozpočtu sa vyjadril aj prítomný hlavný kontrolór obce.
Nakoľko pred konaním tohto rokovania obecného zastupiteľstva prebehlo niekoľko
pracovných stretnutí starostu a poslancov, na ktorých sa prerokovával o.i. aj predmetný
rozpočet obce a neboli už vznesené ďalšie doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, dal starosta
hlasovaťo rozpočte obce na rok 2012:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol uznesením OZ č. 28/2011 schválený
rozpočet obce na rok 2012.

K bodu 7
Starosta obce prítomným predniesol informáciu o nákladoch na realizáciu splaškovej
kanalizácie v obci v roku 2011. Obecné zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie.

K bodu 8
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Vzhľadom na napätú finančnú situáciu obce sa poslanci obecného zastupiteľstva
Mgr. Augustín Bachratý, Ing. Jozefína Bočková, Ing. Jana Ivančíková, Erik Kollár, Peter
Kopáčik, Jozef Rakús rozhodli vzdať sa odmien za roky 2011 a 2012, ktoré im prislúchajú
z titulu výkonu funkcie poslanca OZ v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ Obce
Pavlice zo dňa 15.07.2010, čo potvrdili deklaratórnym vyhlásením na rokovaní OZ.
Starosta prítomných informoval o pláne zasadnutí OZ.
Starosta prítomných informoval listoch Rady školy pri MŠ Pavlice týkajúcich sa:
- zrušenia kancelárie vedúcej stravovne
- predloženia plnenia schváleného rozpočtu
- prizvania Rady MŠ a riaditeľky MŠ na OZ
- zaradenia návrhov a pripomienok Rady MŠ na OZ.
Bolo konštatované, že v súčasnosti by bolo veľmi komplikované zrušiť kanceláriu a to
najmä vzhľadom na operatívnosť a komunikáciu. Ďalej bolo konštatované, že poskytnutie
informácií plnenie rozpočtu za rok 2011 bude možné až po jeho ukončení a uzavretí
účtovníctva. Ďalej bolo konštatované, že riaditeľka MŠ bola prizvaná na zasadnutie OZ
a listy boli zaradené do programu OZ, čo potvrdila o.i. svojou prítomnosťou na zasadnutí OZ.
Starosta opätovne predniesol požiadavku Milana Pastuchu, prevádzkovateľa Baru
History na odpočítanie nákladov na výstavbu komína od nájmu a zníženie nájomného.
Nájomné bolo z navrhovaného znížené na pôvodnú hodnotu. Náklady na vybudovanie
komína neboli ku dňu rokovania OZ zdokumentované a predložené a teda požiadavke
nebolo vyhovené.
Starosta informoval o požiadavke Dobrovoľného hasičského zboru Pavlice na nákup
čerpadla, polospojok, PHM, štartovného v celkovej výške 1.350,00 €. Financovanie
štartovného ako aj časti PHM bolo v schválenom rozpočte na rok 2012 zapracované.
Pán Milan Petík predniesol požiadavku na dokončenie transformácie webovej stránky
obce, pričom navrhol, že jej financovanie v budúcom roku z rozpočtu a to prostredníctvom
rozpočtového opatrenia. Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo schválené uznesenie OZ č. 29/2011.
Ďalej pokračovala diskusia k ďalšiemu zotrvaniu a fungovaniu Základnej školy
v Pavliciach. Starosta prítomných informoval o.i. aj o personálnej problematike v škole.
Výsledkom diskusie bolo určenie termínu 28.02.2012 ako termínu na preukázanie
financovania ZŠ. Starosta dal o tomto hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / OZ zobralo na vedomie termín 28.02.2012 ako
hraničný termín na preukázanie financovania ZŠ.

K bodu 9
Návrh uznesenia predložila návrhová komisia prostredníctvom pána Rakúsa, ktorý
konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.24/2011 až č.
29/2011.
Starosta obce dal hlasovať o všetkých uzneseniach, tak ako ich predniesla návrhová
komisia
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Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / boli potvrdené prijaté uznesenia OZ.
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 15.12.2011
Zapísala:

.........................................
Daniela Štorová

Overovatelia:

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

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

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