Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 04.02.2011 o 17:00 hod.
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. Podpora spoločenským organizáciám občanov obce
7. Informácia o povinnom zverejňovaní dokumentov a stým súvisiace úkony
8. Návrh strategických rekonštrukcií pre rok 2011
9. Návrh rozpočtu na rok 2011
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Priebeh rokovania:
K bodu 1
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitelstva Obce Pavlice otvoril viedol
starosta obce Mgr. Ľubomír Baláž. V úvode rokovania privítal poslancov 0becného
zastupitelstva ako aj zástupcov verejnosti. Skonštatoval,že na zasadnutí sú prítomní poslanci
Obecného zastupitelstva v počte 6, jeden poslanec (P.Kopáčik sa zo zravotných dôvodov
ospravedlnil). Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2
Za zapisovateľa bol určený Mgr. Ľubomír Baláž. Za overovateľov zápisnice
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení páni Milan Petík a Jozef
Rakús.
K bodu 3
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke. S pozmeňujúcim návrhom sa prihlásil Mgr. Augustín Bachratý,
ktorý navrhol presunúť bod 9. (Návrh rozpočtu na rok 2011) za bod 5. (Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra). Starosta dal hlasovať za program po úprave Mgr. Bachratým:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia s úpravou
navrhnutou Mgr. Bachratým.
K bodu 4
V ďalšom bode rokovania starosta predložil poslancom návrh na zriadenie návrhovej
komisie v zložení: Ing. Jana Ivančíková, predsedníčka návrhovej komisie, Mgr. Augustín
Bachratý, člen, Erik Kollár, člen.
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Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená návrhová komisia.

K bodu 5
Starosta obce prítomných oboznámil s textom Vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
Obce Pavlice. Ing Jozefína Bočková navrhla a odôvodnila vyčiarkniuť z bodu „3. ďalšie
predpoklady“ Vyhlásenia voľby znalosť podvojného účtovníctva.
Starosta dal hlasovať o Vyhlásení voľby hlavného kontrolóra Obce Pavlice so
zapracovaným návrhom Ing. Bočkovej.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 1/2011
K bodom 6 až 9
Starosta prednášal základný návrh rozpočtu obce pre rok 2011 a prítomní poslanci ho
komentovali. Pri prednášaní a komentovaní rozpočtu boli prejednané aj body 7, 8, 9 (nové
číslovanie) programu zasadnutia.
Starosta pri informovaní o zostavovaní rozpočtu zdôraznil, že aj rozpočet obce na r.
2011 bude zasiahnutý rekonštrukciou hlavnej ulice a s tým vyvolanými investíciami, ktoré
neboli v projekte. Ďalej starosta prítomných oboznámil s prognózou poukázania podielových
daní obci ako aj poukázania transferov z Krajského školského úradu s možnými dôsledkami.
Boli predbežne prediskutované aj dotácie a podpory spoločenským organizáciám
s tým, že je treba postupovať v zmysle VZN č.2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Pavlice.
Starosta informoval o nedoplatkoch na energiách za rok 2010 a to za plyn 3.062,28 €
a elektrina 2.412,31 € ako aj o tom, že v januári boli vyplácané decembrové mzdy
zamestnancom obce, ktoré mali byť vyplácané v decembri. Ďalej uviedol, že skutočnosti
spomenuté v predchádzajúcich dvoch vetách ako aj to, že obec má kontokorentný úver vo
výške 243.712,00 € vyčerpaný na 100% a dlhodobý úver vo výške 92.612 € vyčerpaný na
33,8% (31.303,57 €) budú mať zásadný vplyv na rozpočet pre rok 2011 a na hospodárenie
obce v tomto roku.
Starosta informoval prítomných o povinnom zverejňovaní dokumentov a stým
súvisiace úkony ako napríklad nákup skenovacieho zariadenia a prerobenie webovej
stránky, tak aby zodpovedala zákonu č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej
správy ako ja výnosu MF SR č. 312/2010 Z.z o štandardoch pre ISVS.
Starosta informoval prítomných aj o strategických rekonštrukciách v obci pre rok
2011, ktorými sú najmä dobudovanie kanalizácie, dobudovanie miestnych komunikácií, na
ktoré už existuje projektová dokumentácia, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vybudovanie
zberného dvora a začatie rekonštrukcie detského ihriska.
K bodu 10
Starosta obce informoval prítomných o tom, že pána Jozefa Rakúsa poveril
zastupovaním starostu v zmysle § 13b ods. 1) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti pána Milana Pastuchu o povolenie na
výstavbu drevenej rozoberateľnej terasy pred Barom History v Pavliciach v Kultúrnom dome
a následne po oboznámení sa aj s náčrtom predmetnej terasy dal hlasovať.
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Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 2/2011

K bodu 11
V bode diskusia neboli vznesené žiadne diskusné príspevky k prejednávaným
materiálom alebo iným skutočnostiam.
K bodu 12
Návrh uznesenia predložila návrhová komisia prostredníctvom Ing. Ivančíkovej, ktorá
konštatovala, že na rokovaní obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.1/2011 a č.
2/2011.

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 04.02.2011
Zapísal:

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

Overovatelia:

.........................................
Milan Petík

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

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