Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 17.06.2014 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. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu – rok 2013
6. Výročná správa obce, správa hlavného kontrolóra obce
7. Schvaľovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2013
8. Schválenie použitia prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce
9 MAVOS, s.r.o. – informácia o aktivitách spoločnosti
10. Určenie počtu poslancov OZ na funkčné obdobie 2015-2018
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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 4.
Poslanci Ing. Jana Ivančíková a Peter Kopáčik oznámili drobné meškanie. 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 Milan Petík a Peter Kopáčik.
V priebehu rokovania k tomuto bodu starosta predložil poslancom návrh na zriadenie
návrhovej komisie v zložení: Jozef Rakús, predseda návrhovej komisie, Ing. Jozefína
Bočková, člen, Erik Kollár, člen.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bola schválená návrhová komisia.
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K bodu 3
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s dovetkom, že navrhuje doplnenie bodu programu o bod 8a Rozpočtové opatrenie č.1, č.2 a č.3 na rok 2014 a v rámci prerokovávania bodu 11 bude
prerokovávaný aj podbod – predĺženie nájmu kuchyne KD. Nakoľko už 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.

K bodu 4
Starosta obce v rámci kontroly uznesení z ostatného zastupiteľstva OZ uviedol, že
kontrolované uznesenia z ostatného rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.03.2014
boli uvedené a sú priebežne uvádzané do praxe, pričom menoval všetky jednotlivé
uznesenia (01/2014, 02/2014, 03/2014). Zároveň uviedol aj ich spôsob uvádzania do praxe.

K bodom 5, 6, 7
Starosta požiadal pani Krivosudskú, ekonómku obce, o prezentovanie návrhu
záverečného účtu obce za rok 2013. Táto tento návrh predniesla vrátane hodnotiacej správy
k programovému rozpočtu.
Starosta požiadal v tomto bode programu pani Krivosudskú o prednesenie správy
k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2013 od Ing. Stanislava Nižňana, hlavného
kontrolóra obce.
Keďže nebolo pripomienok alebo požiadaviek na vysvetlenie k prednesenému, tak
dal starosta hlasovať najprv o zobraní na vedomie výročnej správy obce za rok 2013:
Počet prítomných poslancov:

5

Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
výročnú správu obce za rok 2013.
Ďalej dal starosta hlasovať o zobraní na vedomie správy k návrhu záverečnému účtu
obce za rok 2013 hlavného kontrolóra obce Ing. Nižňana:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / OZ zobralo na vedomie výročnú správu obce
za rok 2013.
Starosta požiadal v tomto bode programu pani Krivosudskú o prednesenie návrhu
záverečného účtu Obce Pavlice za rok 2013. V následnej krátkej diskusii sa Ing. Bočková
spýtala na 3.zmenu rozpočtu v roku 2013. Odpovedala jej ekonómka obce s tým, že táto
zmena bola urobená rozpočtovým opatrením starostu v zmysle zásad finančného
hospodárenia obce. Rozpočet nebol navýšený ani znížený. Ďalej sa Ing.Bočková opýtala na
riešenie nedoplatkov na daniach a poplatkoch. Odpovedal jej starosta s tým, že na
vymáhanie niektorých nedoplatkov bola oslovené exekútorská kancelária.
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Keďže nebolo ďalších pripomienok alebo požiadaviek na vysvetlenie
k prednesenému, tak dal starosta hlasovať o návrhu záverečného účtu Obce Pavlice za rok
2013 bez výhrad:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 1, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 4/2014.
(Hlasovania sa zdržal Peter Kopáčik)
Následne dal starosta hlasovať o celoročnom hospodárení Obce Pavlice zas rok 2013 bez
výhrad:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 5/2014.

K bodu 8
Starosta obce požiadal pani Krivosudskú, ekonómku obce, o prezentovanie návrhu
použitia prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce, ktorá odprezentovala návrh
použitia predmetných finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu vo výške
16.313,67 €.
Nakoľko neboli vznesené iné návrhy, starosta dal hlasovať o použití prebytku
hospodárenia:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 6/2014, ktorým OZ
schválilo použitie prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce

K bodu 8a
Starosta obce požiadal pani Krivosudskú, o prezentovanie návrhu Rozopčtových
opatrení č.1, č.2 a č.3 na rok 2014, ktorá ich prítomným predniesla.
Nakoľko neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať o Rozpočtových
opatreniach č.1, č.2 a č.3 na rok 2014 un block:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 7/2014, ktorým OZ
schválilo návrh Rozopčtových opatrení č.1, č.2 a č.3 na rok 2014.

K bodu 9
Starosta obce prítomným prezentoval návrh Ministerstva hospodárstva SR, ktoré
prostredníctvom MH Invest s.r.o. poskytnú spoločnosti MAVOS, s.r.o. dotáciu na odstránenie
havárijného stavu vodovodného systému na vodnej čerpacej stanici vo výške 100.000 € a to
za predpokladu, že spoločníci spoločnosti MAVOS, s.r.o. (t.j. Obec Voderady, Obec Pavlice
a Obec Slovenská Nová Ves) na predmetnú opravu prispejú rovnakou čiastkou, t.j. 100.000
€, pričm na Pavlice pripadá podiel 22% - 22.000 €. Predmetom opravy bude elektročasť,
vonkajšie rozvody, vnútorné rozvody, strecha, fasáda budovy, revitalizácia vrtu HVV1,
oprava podzemných a nadzemných rezervoárov. Ďalej uviedol, že predmet opravy nie je
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úplne spresnený nakoľko pri postupných opravách, ktorých prípravné fázy už začali, sú
odkrývané ďalšie poruchy, ktoré by bolo treba opraviť. Starosta v tejto súvislosti prítomných
informoval aj o tom, že na valnom zhromaždení spoločnosti MAVOS, s.r.o., ktoré sa konalo
včera 16.06.2014 bola uložená úloha konateľovi spoločnosti vypracovať zoznam všetkých
opráv spolu s odhadom ich výšky. Ďalej starosta ako aj Ing. Bočková ,členka dozornej rady
MAVOS, s.r.o. informovali o priebehu a výsledkoch rokovania valného zhromaždenia, okrem
iného aj o tom, že sa cena vody na rok 2015 meniť nebude.
Starosta uviedol, že nakoľko sme sa ako obec postavili tak, že chceme byť aj naďalej
spoločníkmi spoločnosti MAVOS, s.r.o., je potrebné financovať na nás prislúchajúcu čiastku.
Bolo by to možné aj formou úveru. Banky by nám ho poskytla nakoľko si preverila
hospodárenie obce v ostatných rokoch. Ďalšou možnosťou je financovanie predmetného
podielu na opravách z rezervného fondu obce a to z rokov 2012 a 2013. Takýmto krokom sa
však finančná situácia obce zoslabuje, nakoľko obec stratí finančný „vankúš“ na tlmenie
výkyvov financovania z podielových daní. A zostávalo by veriť a dúfať, že obec nebude
operatívne potrebovať finančné prostriedky na nejakú opravu. Po následnej diskusii ktorej
predmetom bolo spresňovanie opráv, spôsob výberu dodávateľa a dohľadu ministerstva
starosta dal hlasovať o návrhu použitia rezervného fondu obce:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 8/2014, ktorým OZ
schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 a za rok 2013 - rezervného fondu obce
v celkovej výške 19.978,63 € na dotáciu spoločnosti MAVOS, s.r.o. vo výške 19.978,63 € na
odstránenie havarijného stavu vodovodných zariadení v majetku obce Pavlice.
Ďalej dal starosta hlasovať o financovaní odstránenia havarijného stavu vodovodných
zariadení:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 9/2014,
ktorým OZ schválilo použitie finančných prostriedkov obce v celkovej výške 22.000,- € na
dotáciu spoločnosti MAVOS, s.r.o. ako 22%-tný podiel Obce Pavlice na nevyhnutných
opravách havarijného stavu vodovodných zariadení v majetku obce Pavlice.

K bodu 10
Starosta prítomným prezentoval návrh v počte poslancov OZ na funkčné obdobie 2015-2018
v počte 7. V krátkej diskusii k tomuto bodu sa všetci prítomní zhodli, že počet je vyhovujúci.
Nakoľko nebol prednesený žiadny pozmeňujúci návrh, dal starosta hlasovať o počte
poslancov OZ na funkčné obdobie 2015-2018:
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 10/2014,
ktorým OZ schválilo počet poslancov OZ na funkčné obdobie 2015-2018 v počte 7
poslancov.

K bodu 11
V rámci tohto bodu starosta informoval prítomných o:
a)
žiadosti pána Petra Sedláka o predĺženie doby prenájmu priestorov
kultúrnehoh domu v Pavliciach,
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Po krátkej diskusii k tomto bodu dal starosta hlasovať o predĺžení doby prenájmu
priestorov kultúrneho domu v Pavliciach na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3
mesiace pre p. Sedláka:
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 11/2014,
ktorým OZ schválilo predĺženie doby prenájmu priestorov kultúrnehoh domu v Pavliciach na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace pre p. Petra Sedláka.
b)

pláne zasadnutí OZ, pričom navrhol termíny zasadnutí na utorok
05.08.2014, utorok 14.10.2014 a štvrtok 11.12.2014 s tým, že termín
05.08.2014 závisí od doručenia rozhodnutia MŠVVSR o vyradení ZŠ
v Pavliciach zo siete škôl a ďalšie termíny závisia od vyhlásenia termínu
konania komunálnych volieb,

c)

činnosti Mikroregiónu 11plus a o zvážení členstva v tomto mikroregióne,

d)

stave kontroly dokumentácie verejného obstarávania na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v obci,

e)

skutočnosti, že obec nedostane dotáciu z programu Obnovy dediny
a o tom, že sa obec snaží o dotáciu z grantového mechanizmu spoločnosti
ENEL,

K diskusii k tomuto bodu vysúpila Ing. Bočková s otázkou prečo boli zrezané brezy pri
kultúrnom dome a že o tej skutočnosti nebola informovaná. Odpovedal starosta
s odvolaním sa na povolenie výrubu vydané Spoločným obecným úradom, pričom
strtav stromov bol posúdeny Ing.Nemčekovou zo SSÚ a pani Strašiftákovou zo
Štátnej ochrany prírody.
f)

možnosti získania dotácie na dovymieňanie okien a dverí na budove
kultúrneho domu, obecného úradu a materskej škôlky

g)

Správe inventarizačnej komisie prostredníctvom p. Krivosudskej.

Počet prítomných poslancov:

6

Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie Správu inventarizačnej komisie za rok 2013.

K bodu 12
V rámci diskusie vysúpila Mgr. Podstrelená s otázkou, či by sa nedalo zmeniť
rozhodnutie OZ vo veci vyradenia ZŠ v Pavliciach zo siete škôl, pričom poukázala na
fungovanie školy, zabezpečovanie prostriedkov podporujúcich či výučbu alebo trávenie času
v školskom klube. V reakcii na tento príspevok vystúpili poslanci Kollár a Rakús s tým, že
podľa ich názoru už je škola zrušená a sú prekvapení, že tomu tak ešte nie je. Starosta
odpovedal tak ako pri kontrole uznesení, že uznesenie OZ č.2/2014, ktorým OZ schválilo
vyradenie ZŠ v Pavliciach zo siete škôl bolo vykonané tak, že bola doručená žiadosť na
MŠVVSR, Okresný úrad odbor školstva ako aj na Štátnu školskú inšpekciu, pričom
stanovisko okresného úradu ako aj ŠŠI budú doplnené k žiadosti, ktorá bola doručená na
MŠVVSR. Ďalej uviedol, že prv než podal uvedené žiadosti viedol rokovania so
zriaďovateľmi škôl v snahe zriadiť elokované pracovisko iných škôl, žiaľ bez výsledku. Ďalej
sa pokúsil osloviť sponzora na dofinancovanie prevádzky ZŠ, tiež bez výsledku.
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Po búrlivej diskusii bolo dohodnuté, že starosta osloví MŠVVSR s otázkou
dostatočného financovania ZŠ zo strany štátu a zároveň budú pokračovať kroky smerujúce
k vyradeniu ZŠ zoz siete škôl. V prípade akéhokoľvek výsledku zo strany MŠVVSR sa
poslanci stretnú na pracovnom stretnutí, prípadne na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve.

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 17.06.2014
Zapísala:
.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

.........................................
Peter Kopáčik

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

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