Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 02.03.2015 o 18:00 hod.
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Začatie konania o pozemkových úpravách v katastrálnom území Pavlice
4. Zapojenie sa do výzvy MŠ na rozšírenie kapacít materských škôl
5. Zadávanie dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
6. Diskusia
7. Záver
Priebeh rokovania:

K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupitelstva Obce Pavlice otvoril a viedol starosta obce. V
úvode rokovania privítal prítomných. Skonštatoval,že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci
Obecného zastupitelstva. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.

K bodu 2
Za zapisovatelku bola určená Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli určení
Ivana Stachová a Roman Moncman. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Jozefína
Bočková, predsedkyňa, Ing. Jana Ivančíková, člen, Igor Manek, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že v rámci bodu diskusia - rôzne bude prejednávané aj
rozpočtové opatrenie RO 1/2015. Nakoľko nemal nikto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh,
starosta dal hlasovať za program s vyššie uvedenými doplneniami:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.

K bodu 3
Starosta obce predniesol žiadosť Okresného úradu Trnava – Pozemkového
a lesného odboru o deklarovaný záujem obce, čiže o súhlas s vykonaním pozemkových
úprav v katastrálnom území Pavlice, okres Trnava podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
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pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov v rámci
Programu rozvoja vidieka SR pre programovacie obdobie 2014 – 2020. V žiadosti OÚ
Trnava Pozemkový a lesný odbor uviedol, že náklady na pozemkové úpravy hradí štát
prostredníctvom operačných programov EÚ v plnej výške.
Následne dal starosta o predmetnej žiadosti hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 4/2015 súhlasí
s vykonaním pozemkových úprav v katastrálnom území Pavlice, okres Trnava podľa zákona
SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programovacie obdobie 2014
– 2020.

K bodu 4
Starosta obce otvoril základnú diskusiu o tom, či sa ako obec zapojíme do výzvy
MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl, pričom prítomných v stručnosti
oboznámil so základnými propozíciami predmetnej výzvy (napr. lehota na predkladanie
žiadostí, maximálna výška podpory a pod.).
Ing. Peter Uhrík zo svojho pohľadu konštatoval 4 základné možnosti, čo môže obec
aktuálne urobiť:
1. Kontajnerová škôlka
2. Výmena strechy a okien na existujúcom objekte MŠ
3. Presťahovanie MŠ do budovy ZŠ
4. Výstavba murovanej škôlky na mieste existujúcej MŠ.
Starosta vystúpenie Ing. Uhríka doplnil s tým, že výmena strechy je veľmi problematická
nakoľko budova je v svojej podstate monolit (bod 2.), presťahovanie MŠ do budovy ZŠ by si
vyžadovalo projektovú dokumentáciu rekonštrukcie ZŠ (bod 3.), ktorú momentálne obec
nemá a v čase jedného mesiaca ani mať nebude (bod 4.). Čiže v čase zasadania obecného
zastupiteľstva vychádza zapojenie sa do výzvy (bod 1.) ako jediná reálna možnosť.
Na základe operatívneho internetového náhľadu bola zistená predpokladaná cena materskej
školy – jednotriedky (25 detí) – 84 tis.€ + cca 15 tis.€ na dovybavenie kuchyne.
Na základe prerokovaného, dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia k výzve MŠVVaŠSR:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 5/2015 schvalené
zapojenie sa obce do výzvy MŠVVaŠSR na rozšírenie kapacít materských škôl a to
v maximálnej výške (100 tis.€) s propozíciami:
- kontajnerová jednotriedka
- areál terajšej materskej školy.
K bodu 5
Starosta prítomných oboznámil s povinnosťou obce mať najneskôr do 31.12.2015
vypracovaný aktuálny plán rozvoja obce. Nakoľko od marca 2015 budeme plnoprávnymi
členmi Mikroregiónu 11 PLUS a MAS prislúchajúcej k nemu budeme musieť mať predmetný
plán (PHSR) už skôr. Obce združené v mikroregióne a obce sympatizujúce s ním vykonali
prieskum trhu na dodanie PHSR, pričom bol zistený veľký rozdiel v cenách za predmetné
služby. A to od 600,-€ do 3.990,-€. Po diskusii k tomuto bodu programu sa prítomní zhodli,
že z finančného hľadiska si obec nemôže dovoliť prijať ponuku pani V.Steinerovej (3.990,-€)
hoci je erudovaná odborníčka a riaditeľka mikroregiónu. Obecné zastupiteľstvo poverilo
starostu viesť rokovanie s predkladateľmi najlacnejších ponúk, prípadne vykonať ďalší
prieskum trhu.
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K bodu 6
Starosta poprosil ekonómku obce pani Krivosudskú o prednesenie návrhu
rozpočtového opatrenia RO 1/2015, ktorá ho predniesla. Keďže nebolo doplňujúcich návrhov
dal starosta o rozpočtovom opatrení hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 6/2015 schvalené
rozpočtové opatrenie RO 1/2015.
Ďalej o slovo požiadal Ing. Peter Uhrík s iniciatívou dodatočného prerokovania
pracovného úväzku a platu starostu. Roman Moncman na základe reakcií navrhol prerokovať
to až v čase, keď bude známy priemerný plat v hospodárstve SR, keďže od neho sa odvíja
plat starostu. Ing. Bočková v svojej reakcii uviedla, že ona sa v prípade hlasovania zdrží.
V snahe neeskalovať stret názorov Ing. Uhrík stiahol svoju iniciatívu.
V závere pani Ivana Stachová pozvala prítomných na detský karneval, ktorý sa bude
konať 15.02.2015 v kultúrnom dome. Zároveň navrhla poskytnúť na predmetnú akciu
príspevok vo výške 200,-€. Návrh bol prijatý kladne, tak dal starosta o ňom hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol uznesením OZ č. 7/2015 schvalený
príspevok vo výške 200,-€ na kultúrnu akciu - karneval.
Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
boli prijaté celkom štyri (4) uznesenia.
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 28.01.2015
Zapísala:

.........................................
Daniela Štorová
Overovatelia:

.........................................
Ivana Stachová

.........................................
Roman Moncman
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.........................................
Mgr. Ľubomír Baláž
starosta
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