Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice, ktoré sa uskutočnilo dňa
27.11.2014 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

17/2014
Uznesenie
K Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pavlice
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Pavlice.
Prítomných: 5 poslancov
Hlasovalo za: 5 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

BNV
K stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
na rok 2015 ako záväzný a pre roky 2016, 2017 ako návrhový. Stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtom tvorí prílohu zápisnice.

18/2014
Uznesenie
K návrhu rozpočtu na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený rozpočet programov a podprogramov na rok 2015
vrátane jeho textovej časti.
Príjmy vo výške:
182.775,00€
Z toho: Bežné príjmy:
182.775,00€
Kapitálové príjmy:
0,00€
Finančné príjmové operácie:
0,00€
Výdavky vo výške:
182.775,00€
Z toho: Bežné výdavky:
169.925,00€
Kapitálové výdavky:
5.200,00€
Finančné výdavky:
7.650,00€

Prítomných: 5 poslancov
Hlasovalo za: 3 poslancov

zdržalo sa: 2 poslancov

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.11.2014 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Pavlice

proti: 0 poslancov

Strana 1

BNV
K návrhu rozpočtu na rok 2016, 2017
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
a podprogramov na roky na rok 2016 - 2017.

viacročný

rozpočet

vrátane

programov

Rok 2016:
Príjmy vo výške:
183.625,00€
Z toho: Bežné príjmy:
182.775,00€
Kapitálové príjmy:
0,00€
Finančné príjmové operácie:
0,00€
Výdavky vo výške:
183.625,00€
Z toho: Bežné výdavky:
171.775,00€
Kapitálové výdavky:
1.850,00€
Finančné výdavky:
10.000,00€
Rok 2017:
Príjmy vo výške:
183.625,00€
Z toho: Bežné príjmy:
182.775,00€
Kapitálové príjmy:
0,00€
Finančné príjmové operácie:
0,00€
Výdavky vo výške:
183.625,00€
Z toho: Bežné výdavky:
173.880,00€
Kapitálové výdavky:
0,00€
Finančné výdavky:
9.745,00€

19/2014
Uznesenie
K Rozpočtovým opatreniam č. 6, 7, 8 na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2014, 7/2014,
8/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa predloženého návrhu. Prehľad zmien rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia
6/2014, 7/2014, 8/2014 tvorí prílohu zápisnice.
Prítomných: 5 poslancov
Hlasovalo za: 5 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

BNV
K zosúladeniu platových pomerov starostu s aktuálnou výškou priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve.
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
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počtu obyvateľov. Tento plat je vo výške 1.359,60€ po zaokrúhlení 1.360,00 €. Slovom
jedentisíctristošesťdesiat eur s účinnosťou od 01.01.2014.

20/2014
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe ust. § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, hlavnému kontrolórovi Ing. Nižňanskému odmenu vo výške
15%, čo mesačne predstavuje čiastku 15,75 €, po zaokrúhlení 16 € slovom: šesťnásť eur od
01.01.2015.
Prítomných: 5 poslancov
Hlasovalo za: 5 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

BNV
K správe hl. kontrolóra za 2.polkok 2014
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za 2.polrok 2014. Správa tvorí prílohu k zápisnici

21/2014
Uznesenie
K distribúcii pozvánok, zápisníc, uznesení
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu od 01.01.2015 zasielať poslancom OZ pozvánky,
zápisnice, uznesenia, v zmysle zákona a organizovať zasadnutia obecného zastupiteľstva
v zmysle platných predpisov.
Prítomných: 6 poslancov
Hlasovalo za: 6 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

22/2014
Uznesenie
K rozsahu funkcie starostu
Obecné zastupiteľstvo konštatuje 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.
Prítomných: 6 poslancov
Hlasovalo za: 6 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.11.2014 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Pavlice

proti: 0 poslancov

Strana 3

23/2014
Uznesenie
K správe hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo konštatuje 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.
Prítomných: 6 poslancov
Hlasovalo za: 6 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

V Pavliciach dňa 27.11.2014

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