Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 27.11.2014 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. Prerokovanie a schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pavlice.
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017 vrátane jeho textovej časti
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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 Jozef Rakús a Ing. Jozefína Bočková.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Milan Petík, predseda návrhovej komisie, Mgr. Augustín
Bachratý, člen, Ing. Jana Ivančíková, 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 tým, že pri prerokovávaní rozpočtu vystúpi so svojim stanoviskom
aj hlavný kontrolór obce, ďalej v rámci bodu rôzne budú prerokovávané aj rozpočtové
opatrenia č. 6, 7, 8 na rok 2014, Ďalej uviedol, že v rámci tohto bodu bude prednesená aj
správa hl.kontrolóra a zosúladené platové pomery starostu. Pán Rakús navrhol rokovať
v rámci bodu rôzne aj o zvýšení odmeny hl.kontrolóra o 30% a hlavný kontrolór navrhol
rokovať o odmene poslancom v rámci predmetného bodu. Starosta dal hlasovať za program
s vyššie uvedenými doplneniami:
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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.12/2014 zo dňa 27.08.2014 obecné zastupiteľstvo v Pavliciach
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.
o žiaci Základnej školy v Pavliciach začali od septembra navštevovať ZŠ vo
Voderadoch a ZŠ v Pustých Úľanoch; boli rozviazané všetky pracovné
pomery a bola podaná na okresný úrad – odbor školský žiadosť o
„dohodovacie konanie“, pričom táto bola Ministerstvom školstva v plnej
výške schválená,
- Uznesením OZ č.13/2014 zo dňa 27.08.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo
návrh Rozpočtových opatrení č. 4 a č. 5 na rok 2014
o predmetné uznesenie bolo aplikované do účtovníctva a rozpočtovníctva
obce,
- Uznesením OZ č.14/2014 zo dňa 27.08.2014 obecné zastupiteľstvo neschválilo
návrh Rozpočtového opatrenia č. 6 na rok 2014
o predmetné uznesenie nebolo aplikované do účtovníctva a rozpočtovníctva
obce,
- Uznesením OZ č.15/2014 zo dňa 27.08.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo
vykonanie archivácie dokumentov Základnej školy v Pavliciach a poveruje
starostu zabezpečiť riadnu archiváciu dokumentov ZŠ ako aj zabezpečiť majetok
školy proti odcudzeniu.
o Zabezpečovacie zariadenie umiestnené v budove základnej školy bolo
preko´dované a archiválie boli predisponované do registratúrneho
strediska na obecnom úrade, o týchto skutočnostiach bol informovaný
Štátny archív, pobočka Trnava, ktorý prisľúbil vykonať kontrolu,
- Uznesením OZ č.16/2014 zo dňa 27.08.2014 obecné zastupiteľstvo poverilo
starostu zorganizovaním verejného zhromaždenia o budúcom využití budovy
a majetku základnej školy na deň 15.09.2014 o 17:00 hod.
o predmetné zhromaždenie sa uskutočnilo v uvedenom čase a za
primeraného záujmu verejnosti, výstupy z diskusiie možno brať ako
podnety pre ďalšiu prácu.

K bodu 5
V ďalšom bode programu starosta prostredníctvom p. Krivosudskej 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. 17/2014 schválené
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pavlice.
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K bodu 6
Starosta obce požiadal o prednesenie navrhovaného rozpočtu obce na rok 2015,
2016, 2017 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.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017.
V následnej diskusii k danému bodu sa vyjadrila Ing. Bočková s tým, že v rozpočte je
uvedená príliš vysoká čiastka na elektrickú energiu na Verejné osvetlenie. Ďalej uviedla, že
predpokladala, že v prípade, že bude zrekonštruované verejné osvetlenie obec na tom
ušetrí. Starosta odpovedal, že v rámci rekonštrukcie VO vude z existujúceho počtu cca 60
svetiel zvýšený na cca 90, čiže šetrenie nebude až tak markantné. Zároveň uviedol, že ak by
nemala byť nižšia spotreba elektrickej energie, predmetný projekt by nebol Ministerstvom
hospodárstva SR podporený. Ďalej ešte citoval výšky spotrieb nezrekonštruovaného
a zrekonštruovaného VO zo Svetelno – technickej štúdie k tomuto projektu vytvorenej.
Starostu doplnila p.Krivosudská, že obec môže meniť výšku zálohových platieb distribučnej
spoločnosti najskôr až po uplynutí 3 mesiacov od ukončenia rekonštrukci VO.
Ďalej sa k tomuto bodu spýtala aj Ing. Ivančíková, či nie je 550 € veľa na školenia.
Odpovedal starosta spolu s ekonómkou: školenia sú z drtivej väčšiny cez RVC Trnava, ktoré
ich poskytuje za oveľa nižšiu cenu ako iné spoločnosti. Napriek tomu aj tu je citeľný nárast
cien v ostatných rokoch z cca 10 € alebo 15 € na 20 – 25 €. Hlavný kontrolór v svojom
príspevku uviedol, že ak sa prostriedky neminú, tak sa presunú do inej kapitoly.
Ďalej k tomuto bodu vystúpil aj Mgr. Bachratý s tým, že či nie je veľa 52 tis. € na
fungovanie obecného úradu. Odpovedala p. Krivosudská, že rozpočet je minimalistický a že
bývali štandartne rozpočty pre túto kapitolu vo výške 63 – 65 tis. €.
Nakoľko ďalej už neboli vznesené ďalšie doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, dal
starosta hlasovaťo rozpočte obce na rok 2015 vrátane jeho textovej časti:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 3, zdržal sa: 2, proti: 0 / bol uznesením OZ č. 18/2014 schválený
rozpočet obce na roky 2015 vrátane jeho textovej časti.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov
a podprogramov na roky na rok 2016 - 2017.

K bodu 7
Starosta požiadal o prednesenie rozpočtových opatrení 6, 7, 8 pre rok 2014 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. 6, 7, 8 „un block“:
Počet prítomných poslancov:

5

Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
19/2014 schválilo návrh Rozpočtových opatrení č.6, 7, 8 na rok 2014.
Ďalej v rámci tohto bodu starosta otvoril diskusiu k návrhu na zvýšenie odmeny hlavného
kontrolóra o 30%. Po krátkej diskusii, v ktorej padali návrhy od 0% do 30%, dal starosta
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hlasovať o návrhu priemeru, t.j. o odmene vo výške 15%, čo mesačne predstavuje čiastku
15,75 €, po zaokrúhlení 16 € slovom: šesťnásť eur od 01.01.2015.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola uznesením OZ č. 20/2014 schválená
odmena vo výške 15%, čo mesačne predstavuje čiastku 15,75 €, po zaokrúhlení 16 €
slovom: šesťnásť eur od 01.01.2015.
V ďalšom priebehu tohto bodu programu starosta otvoril návrh hlavného kontrolóra
o odmene poslancom ku koncu ich funkčného obdobia. V rámci diskusie k tomuto návrhu sa
jednotliví poslanci vyjadrili, že nechcú žiadnu odmenu a je zbytočné o tom hlasovať.
V ďalšom priebehu tohto bodu programu obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
informáciu prednesenú starostom obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostu vo výške podľa vzorca: priemerná mzda
v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov ŠÚ SR z predchádzajúceho
kalendárneho roku 2013 čo je vo výške 824,00 € x koeficient 1,65 podľa počtu obyvateľov.
Tento plat je vo výške 1.359,60€ po zaokrúhlení 1.360,00 €. Slovom
jedentisíctristošesťdesiat eur s účinnosťou od 01.01.2014.
V ďalšom priebehu tohto bodu programu starosta požiadal o prednesenie správy hlavného
kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za 2.polrok 2014.
V ďalšom priebehu tohto bodu programu obecné zastupiteľstvo k distribúcii pozvánok,
zápisníc hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / uložilo uznesením OZ č. 21/2014
obecnému úradu od 01.01.2015 zasielať poslancom OZ pozvánky, zápisnice, uznesenia,
v zmysle zákona a organizovať zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle platných
predpisov.
V ďalšom priebehu tohto bodu programu obecné zastupiteľstvo k rozsahu funkcie starostu
hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / uznesením OZ č. 22/2014 konštatovalo
porušenie zákona o Obecnom zriadení, nakoľko 90 dní pred voľbami nebol obecným
zastupiteľstvom schválený rozsah výkonu funkcie starostu Obce Pavlice na celé funkčné
obdobie vo volebnom období rokov 2014 – 2018.
V ďalšom priebehu tohto bodu programu obecné zastupiteľstvo k správe hlavného kontrolóra
hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / uznesením OZ č. 23/2014 konštatovalo
porušenia platnej legislatívy v zmysle správy hlavného kontrolóra, ktorý upozorňoval na
nedostatky a porušovanie zákonov a neboli prijaté zo strany obecného úradu opatrenia,
ktoré by viedli k náprave.
K bodu 8
V tomto bode programu sa nikto neprihlásil do diskusie a tak strarosta prešiel
k ďalšiemu bodu.
K bodu 9
Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice vyčerpaný.

Strana 4 z 5

Nakoľko toto zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo v tomto funkčnom období
posledné starosta na záver rokovania poďakoval všetkým poslancom za prácu odvedenú
v prospech obce.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Pavlice ukončil.

V Pavliciach dňa 27.11.2014
Zapísala:
.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

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

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

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