Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 13.03.2014 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. – informácia o aktivitách spoločnosti
6. Základná škola v Pavliciach – školský rok 2014/2015
7. Dotácia MF SR
8. Žiadosť o zníženie nájomného
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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.
Poslanci Peter Kopáčik a Jozef Rakús sa z rokovania ospravedlnili. 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. Jozefína Bočková, Erik Kollár.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Milan Petík, predseda návrhovej komisie, Ing. Jana Ivančíková,
člen, Mgr. Augustín Bachratý, 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 9 vystúpi Ing. Nižňan
so správou o kontrolnej činnosti za rok 2013. Nakoľko už nikto nenavrhol doplnenie
programu, 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
kontrolované uznesenia z ostatného rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2013
boli uvedené a sú priebežne uvádzané do praxe, pričom menoval všetky jednotlivé
uznesenia.

K bodu 5
Starosta prítomným najprv prečítal text uznesenia OZ Obce Voderady č.16/2014,
ktorým sa OZ Obce Voderady vyjadrilo k potrebe financovania nevyhnutných opráv na
vodovode a nehnutelnostiach v správe MAVOS, s.r.o. Ďalej prítomných informoval
o priebehu a záveroch z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti MAVOS, s.r.o.
konaného 11.02.2014. Svoje poznatky z priebehu tohto valného zhromaždenia prítomným
predniesla aj Ing. Jozefína Bočková, členka dozornej rady spoločnosti za Obec Pavlice.
Z prednesených informácií ako aj zo skutočností vyplýva potreba opráv v nevyhnutnom
rozsahu (t.j. „guľa“- nadzemný zásobník pitnej vody, rozvody vody v hlavnej budove, budovy
podzemného zásobníka pitnej vody) v predpokladanej hodnote cca 30.000,- €, Obec Pavlice
by znášala pomernú časť (22%) z uvedených nákladov, t.j. 6.600,- €. Po krátkej diskusii
k uvedenému bodu dal starosta hlasovať o o uznesení č. 1/2014:
Počet prítomných poslancov:

5

Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 1/2014
zobralo na vedomie informácie starostu o potrebe vykonania nevyhnutných opráv
v odhadovanom rozsahu 30.000,- €. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných
prostriedkov vo výške 6.600,- € ako 22%-tný podiel Obce Pavlice na nevyhnutných
opravách. Forma poskytnutia finančných prostriedkov bude spresnená po valnom
zhromaždení spoločnosti MAVOS, s.r.o.

K bodu 6
Starosta prítomným najprv zhrnul situáciu, ktorú rozbehol list z Ministerstva školstva
vedy a výskumu SR zo dňa 02.12.2013, ktorým bolo Obci Pavlice ako zriaďovateľovi
Základnej školy v Pavliciach uložené racionalizačné opatrenie – ukončiť vzdelávanie
v základnej škole v prípade ak bude do 31.05.2014 menej ako 12 žiakov v triede, v ktorej sú
žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa ZŠ. Ďalej uviedol, že v januári bol vykonaný predbežný
zápis do prvého ročníka ZŠ s výsledkom jedného zapísaného dieťaťa, ktorého rodičia však
požiadali o odklad nástupu. Na základe uvedených informácií bolo vykonané na MŠVV SR
rokovanie s výsledkom možnosti fungovania ZŠ aj v školskom roku 2014/2015. Touto
možnosťou bolo vytvorenie 1 triedy tvorenej žiakmi troch ročníkov (2., 3., 4.), pričom výučba
by prebiehala prostredníctvom 1 pedagóga a 1 vychovávateľa. MŠVVSR informovalo
o nemennosti spôsobu financovania regionálneho školstva zo strany MŠVVSR v školskom
roku 2014/2015. Závery z tohto rokovania boli poslancom tlmočené na pracovnom stretnutí
05.02.2014. Záverom predmetného pracovného stretnutia bola požiadavka poslancov
prerokovať alternatívu „3 ročníky v 1 triede“ s rodičmi. Na následnom rodičovskom stretnutí
predmetná alternatíva „3 ročníky v 1 triede“ bola prerokovaná a rodičia 12 detí z 12 možných
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detí, ktoré sú v súčasnosti v ZŠ v Pavliciach a mohli by pokračovať v školskom roku
2014/2015, sa vyjadrili kladne, t.j. pokračovať v šk.roku 2014/2015 v ZŠ v Pavliciach.
V ďalšom priebehu k tomuto bodu programu vystupovali jednotliví prítomní poslanci
a poslankyne, napríkad Mgr. Bachratý uviedol, že rodičia detí idú sami proti sebe a vlastne
by tým škodili deťom ak by ZŠ pokračovala v modele „3 ročníky v 1 triede“. Po rozsiahlej
diskusii dal starosta hlasovať o uznesení č. 2/2014:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 1, proti: 1 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 2/2014, ktorým OZ
schvaľuje vyradenie ZŠ v Pavliciach zo siete škôl MŠVVSR k 30.06.2014 v zmysle
racionalizačného opatrenia MŠVVSR zo dňa 02.12.2013.
(Hlasovania sa zdržala Ing. Jana Ivančíková.)

K bodu 7
V rámci tohto bodu starosta informoval prítomných o možnosti požiadať o nenávratný
finančný príspevok na rekonštrukciu nehnuteľností vo vlastníctve obce. O.i. uviedol, že
finančný rámec je ohraničený čiastkou 10.000 – 13.000 euro. Ďalej uviedol, že
nehnuteľnosťami, pre ktoré by navrhoval aspoň čiastočnú rekonštrukciu sú strecha hasičskej
zbrojnice, budova tribúny na futbalovom štadióne, rekonštrukcia MŠ (najmä okná a dvere), či
most do lokality „Mlyn“. Po krátkej diskusii sa poslanci obecného zastupiteľstva zhodli na
prioritách rekonštrukcie:
1. dom smútku (aj technologická časť)
2. strecha hasičskej zbrojnice.
K bodu 8
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 100,-€ / 1 mesiac a to od. 01.01.2014 na dobu trvania nájomnej zmluvy, t.j. do
31.12.2022:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 4/2014, ktorým OZ
schválilo zľavu na nájomnom za prenajaté nebytové priestory a to vo výške 100,-€ / 1
mesiac a to od. 01.01.2014 na dobu trvania nájomnej zmluvy.
K bodu 9
Konáre
Verejné osvetlenie
V rámci tohto bodu starosta požiadal o prednesenie Správy o kontrolnej činnosti za
rok 2013 hlavného kontrolóra obce. Ing. Stanislav Nižňan predniesol Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predmetnú správu.
Ďalej sa starosta prítomným, ktorí sa mohli zúčastniť a zúčastnili sa obecnej
zabíjačky poďakoval za účasť a spoluprácu.
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V ďalšom priebehu zasadnutia OZ boli prediskutovávané témy: začiatok
rekonštrukcie verejného osvetlenia, drvenie konárov resp. ich likvidácia spaľovaním,
otvorenie zberného dvora, fungovanie webovej stránky obce.
K bodu 10
V rámci tohto bodu občania a poslanci prítomní na rokovaní obecného zastupiteľstva
voľne diskutovali o predmetných témach
K bodu 11
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 13.03.2014
Zapísala:
.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

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

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

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

Strana 4 z 4

