Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 27.08.2014 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. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení ZŠ Pavlice zo siete škôl a školských zariadení
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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 začiatku zasadnutia sú prítomní poslanci Obecného zastupitelstva
v počte 4. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená pani Jana Krivosudská. Za overovateľov zápisnice
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Jozef Rakús a Ing. Jana Ivančíková.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Ing. Jozefína Bočková, predseda návrhovej komisie, Peter
Kopáčik, člen, Erik Kollár, člen.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, 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 bodu 5 programu bude prerokovávané VZN
o zrušení ZŠ v Pavliciach a o určení školského obvodu a že v rámci bodu 6 programu budú
prerokovávané rozpočtové opatrenia, darovacia zmluva s Roľníckym družstvom v Pavliciach
ako aj umiestnenie reklamy spoločnosti Golemtech, s.r.o. Nakoľko nikto nenavrhol doplnenie
programu, starosta dal hlasovať za program:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.
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K bodu 4
Starosta obce v rámci kontroly uznesení z ostatného zastupiteľstva OZ uviedol, že
kontrolované uznesenia z ostatného rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06..2014
boli uvedené a sú priebežne uvádzané do praxe, pričom menoval všetky jednotlivé
uznesenia (04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014). Zároveň
uviedol aj ich spôsob uvádzania do praxe.Uznesenie č. 11/2014 bolo realizované podpisom
dodatku k nájomnej zmluve
K bodu 5
Starosta na začiatku prerokovávania tohto bodu programu chronologicky uviedol
jednotlivé kroky smerujúce k vyradeniu ZŠ Pavlice zo siete škôl a šk.zariadení s tým, že
chýba už len finálny krok – a to oficiálne zrušenie zo strany zriaďovateľa (Obec Pavlice).
Uviedol, že definovanie formy tohto kroku je rozdielne na Ministerstve školstva a aj na
Okresnom úrade – odbore školstva, pričom pre určenie školského obvodu zákon (č.596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) vyžaduje formu VZN. Aby sa v budúcnosti zabránilo pochybnostiam starosta
navrhol realizovať predmetný krok formou všeobecnezáväzného nariadenia, ktoré bude
upravovať nielen samotné zrušenie školy a ŠKD, ale aj určenie nového školského obvodu.
Po krátkej diskusii a keďže nebolo pripomienok alebo požiadaviek na vysvetlenie
k prednesenému okrem gramatickej chyby, tak dal starosta hlasovať o predmetnom VZN:
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/2014
schválilo návrh VZN o zrušení Základnej školy v Pavliciach, Pavlice 92 a Školského klubu
detí pri Základnej škole v Pavliciach, Pavlice 92 a o určení školského obvodu.
K bodu 6
Starosta obce požiadal pani Krivosudskú, ekonómku obce, o prezentovanie návrhu
Rozopčtových opatrení č.4, č.5 a č.6 na rok 2014, ktorá ich prítomným predniesla.
K predmetnej téme, najmä k Ro č.6 sa začalo diskutovať. Ing.Bočková namietala, že
odstupné bolo zle vypočítané ako aj to, že pracovné pomery mali byť rozväzované formou
výpovede, nie dohodou. Na uvedené reagoval starosta ako aj ekonómka.
Nakoľko neboli vznesené iné návrhy, starosta dal hlasovať o Rozpočtových
opatreniach č.4 a č.5 na rok 2014 un block:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 13/2014, ktorým
OZ schválilo návrh Rozopčtových opatrení č.4 a č.5 na rok 2014.
Ďalej dal starosta hlasovať o Rozpočtovom opatrení č.6 na rok 2014:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 0, zdržal sa: 0, proti: 6 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 14/2014, ktorým
OZ neschválilo návrh Rozopčtového opatrenia č.6 na rok 2014.
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Ďalej starosta prezentoval prítomným stav rokovaní nad návrhom Darovacej zmluvy,
ktorou by Roľnícke družstvo v Pavliciach darovalo obci cesty ležiace na pozemkoch nie vo
vlastníctve RD. V Diskusii k tomuto bodu programu sa Ing.Bočková opýtala aký takýto dar
mal vplyv na výber daní. Odpovedal starosta spolu s p.Krivosudskou, že predpokladaný
výpadok do rozpočtu obce by bol cca 7.000 €. Starosta uviedol, že problémom pri
predmetnom dare je aj tá skutočnosť, že predmetné cesty nie sú zapísané na liste
vlastníctva, resp. že LV nebol založený. E.Kollár uviedol, že predmetné cesty sú v majetku
RD.
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie informáciu o stave rokovania o návrhu Darovacej zmluvy medzi RD Pavlice
a Obcou Pavlice.
Ďalej starosta prítomných informoval o možnej úspešnosti dotácie z projektu Energia
pre krajinu, ako aj o ďalších rokovaniach s Ing. Sahúlom zo firmy Staveko o zabezpečení
financovania realizácie dobudovania splaškovej kanalizácie v obci.
Ďalej starosta predniesol návrh spoločnosti Golemtech na umiestnenie reklamy na
budove hasičskej zbrojnice a to konkrétne na čelnej strane veže. Po krátkej diskusii sa
poslanci zhodli, že umiestnenie takej reklamy by výrazne narušilo estetický vzhľad hasičskej
zbrojnice. Výhodnejším riešením by bolo umestniť reklamu na budove domu telovýchovy.
Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie informáciu o umiestnení reklamy na obecných nehnuteľnostiach

K bodu 7
V rámci diskusie najprv informoval starosta o skutočnosti, že bola v základnej škole
vykonaná inventarizácia. Následne bola predmetom diskusie téma – využitie budovy
základnej školy. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že budova ZŠ by sa nemala predávať.
Väčšina prítomných sa zapojila do diskusie:
Ing. J.Bočková – v budove by sa mohli usporadúvať výstavy, bolo by dobré zachovať
aj fotografie či výkresy, ak sa to dá;
M.Šuranová – využitie budovy školy na kultúrnospoločenské akcie obce, zložky
(dôchodci, záhradkári ) sa nemajú kde schádzať, dokumentáciu treba archivovať;
Mgr.Ľ.Baláž- využitie budovy na schádzanie sa dôchodcov, záhradkárov je otázne
v súčasnosti najmä z hľadiska energetickej efektívnosti, treba zrekonštruovať vykurovací
systém;
Ľ.Podstrelený – nepredávať lavice, škola je súčasťou občianskej vybavenosti;
P.Kopáčik – obec začne prosperovať až keď budú dostupné stavebné pozemky;
J.Rakús – škola „zomrela“ lebo rodičia dávajú deti preč, školu sme nezrušili my;
Ing.J.Bočková – škole sme venovali veľa pracovných zasadnutí, ale aj OZ, no deti
ubúdali;
Mgr.B.Podstrelená – deti pribúdali;
P.Kopáčik – z 21 detí 15;
E.Kollár – z budovy ZŠ klub mladých, nech obec rozhodne čo s budovou
a inventárom;
Ľ.Podstrelený – nech je klub, ak budú mať ľudia záujem;
K.Snohová – materská škola si „pomohla“ s nábytkom, no neteší ju, že škola bola
zrušená.
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V záverečnej fáze diskusie sa prítomní zhodli, že by sa mohlo zorganizovať verejné
zhromaždenie, na ktorom by sa prerokovalo, ako ďalej s budovou školy. Termín takéhoto
zhromaždenia – 15.09.2014.
Starosta dal hlasovať o uznesení k archivácii dokumentov ZŠ:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 15/2014, ktorým
OZ schválilo vykonanie archivácie dokumentov Základnej školy v Pavliciach a poveruje
starostu zabezpečiť riadnu archiváciu dokumentov ZŠ ako aj zabezpečiť majetok školy proti
odcudzeniu.
Starosta dal hlasovať o uznesení k verejnému zhromaždeniu:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 16/2014, ktorým
OZ poverilo starostu zorganizovaním verejného zhromaždenia o budúcom využití budovy
a majetku základnej školy na deň 15.09.2014 o 17:00 hod.
K bodu 8
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 27.08.2014
Zapísala:
.........................................
Jana Krivosudská
Overovatelia:

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

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

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