Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 21.05.2015 o 18:00 hod.
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. MAVOS, s.r.o. – informácia o zasadnutí valného zhromaždenia
5. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka, Integrovaného
regionálneho operačného programu a z iných zdrojov
6. Využitie priestorov budovy základnej školy
7. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
8. Žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č. 177/1 (oproti budovy „Jednoty“)
9. Základné zásady VZN o podmienkach držania a chovu psov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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, jeden poslanec sa z dôvodu akútnych zdravotných
problémov zo zasadnutia OZ ospravedlnil (Roman Moncman). Obecné zastupiteľstvo je
uznášania sa schopné.
K bodu 2
Za zapisovateľa bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Jana Ivančíková a Igor Manek. Do návrhovej komisie boli zvolení: Erik Kollár,
predseda, Ing. Jozefína Bočková, člen, Ing. Peter Uhrík, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že v rámci bodu diskusia - rôzne oboznámi prítomných so
žiadosťami ZŠsMŠ Voderady PZ Srnec, ďalej bude predmetom rokovania aj formálne
schválenie dotácie TJ Družstevník Pavlice a pán hlavný kontrolór prednesie správu
z vykonanej kontroly. 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.
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K bodu 3
Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia. Sú to uznesenia č. 8/2015 a 9/2015.
K bodu 4
Starosta obce prítomných v stručnosti informoval o konanom valnom zhromaždení
spoločnosti MAVOS, s.r.o. a záveroch tohto valného zhromaždenia. O priebehu VZ
informovala prítomných aj Ing. Jozefíéna Bočková, členka dozornej rady spoločnosti za Obec
Pavlice. Poslanci zobrali informácie na vedomie.
K bodu 5
Starosta prítomných oboznámil s možnosťami zapojenia sa obce v rámci žiadania si
nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka, z Integrovaného regionálneho
operačného programu a prípadne z iných zdrojov. Uviedol, že napriek tomu, že v rámci PRV
je nulové spolufinancovanie obce, majú všetky tieto žiadosti niekoľko vecí spoločných. A to
najmä úhradu za vypracovanie samotnej žiadosti o NFP. Výška odmeny za žiadosť sa
pohybuje od 1.500,-€ vyššie a v prípade schválenia žiadosti je odmena pre agentúry od 3%
do 10%, maximálne však spolu 20.000,-€. K tomuto treba prirátať náklady na projektové
práce, ktoré sa pohybujú okolo cca 2.500,-€. Agentúry uvádzajú, že náklady na projekty sú
oprávnenými položkami, no budú refundované až v prípade schválenia žiadosti. Starosta
v závere uviedol, že uvedené skutočnosti musíme mať na zreteli pri rozhodovaní sa či
a ktorú žiadosť ako obec podáme. Poslanci zobrali informácie na vedomie.
K bodu 6
Pred prerokovávaním tohto bodu programu si prítomní podrobne prezreli priestory
budovy základnej školy. Prehliadka bola zároveň diskusiou nad ďalším využitím týchto
priestorov. Poslanci sa zhodli, že možností je niekoľko. Najmenej pravdepodobnou sa javila
možnosť komerčného vyžitia priestorov. Ďalšími možnosťami by boli napríklad – využívanie
priestorov dobrovoľníckymi zložkami obce (napríklad dôchodci, záhradkári) alebo presun
Obecného úradu do týchto priestorov a následné využívanie priestorov OcÚ v rámci budovy
KD dobrovoľníckymi zložkami obce. Na záver diskusie k tomuto bodu programu prečítal
starosta návrh uznesenia OZ k využitiu priestorov budovy základnej školy:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 10/2015 schvalené
uznesenie, ktorým Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu Pavlice vypracovať návrh
využitia budovy základnej školy vrátane presťahovania Obecného úradu do nasledujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
K bodu 7
Starosta obce prítomných v stručnosti informoval o skutočnosti, že na výjazdovom
rokovaní vlády SR v Špačinciach bola pre Obec Pavlice schválená dotácia vo výške 22.000,€ na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice.
K bodu 8
Starosta obce prítomných informoval o žiadosti projektanta Ing. Žáka o odpredaj časti
pozemku p.č. 177/1 – oproti budovy Coop Jednota za účelom rozšírenia plochy pozemku
77/1 z dôvodu výstavby rodinného domu. V krátkej diskusii k tomuto bodu programu sa
poslanci zhodli, že odpedajom časti pozemku p.č. 177/1 by sa zúžil priestor na vybudovanie
parkovacích miest, prípadne trhových miest.
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K bodu 9
Starosta obce prítomných informoval o množiacich sa sťažnostiach obyvateľov na
voľne pobehujúcich psov, resp. na venčenie psov. Starosta uviedol, že obec má túto
problematiku regulovanú v rám i VZN o podmienkach držania psov č. 2/2007. Uviedol, že je
otázkou, či prijať nové obsiahlejšie VZN. Ing. Uhrík v diskusii k tomuto bodu programu
uviedol, že z jeho pohľadu nevidí dôvod prečo by osoba, ktorá venčí psa nemohla
exkrementy svojho psa zdvihnúť a vhodným spôsobom zlikvidovať – a to do smetnej nádoby.
Ďalej uviedol, že plne chápe sťažujúcich sa občanov, ktorí sa starajú o okolie svojho domu,
pričom upratovanie psích extrementov, by k tomu nemalo patriť. Ing. Uhrík na záver dodal,
že problém nie je pri venčení psov, ale s voľne vybehnuvšími psami. Na záver prejednávania
tohto bodu starosta uviedol, že vypracuje návrh nového VZN o podmienkach držania a chovu
psov.

K bodom 10 a 11
Starosta na úvod tohto bodu programu požiadal hlavného kontrolóra obce
o prednesenie správy z vykonanej kontroly na obci. Následne Ing. Stanislav Nižňan, hlavný
kontrolór obce predmetnú správu predniesol, v ktorej prítomných informoval o vykonaných
kontrolách na obci. Poslanci zobrali správu na vedomie.
V ďalšom priebehu rokovania obecného zastupiteľstva prešla diskusia k téme 750.
výročia prvej písomnej zmienky o Obci Pavlice, ktoré pripadá na budúci rok (2016). V svojom
príspevku Ing. Bočková uviedla, že by sa do oslavy mali zapojiť jednotlivé dobrovoľnícke
zložky obce. Ing. Ivančíková uviedla, že možno by nebolo zlé získať nejaké sylaby z obcí,
kde takéto podujatie už robili. Poslanci sa zhodli, že predmetné výročie by sme si mali uctiť
nie pompéznou ale dôstojnou oslavou. Na záver prerokovávania tohto podbodu programu
prečítal starosta návrh uznesenia OZ k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 11/2015 schvalené
uznesenie, ktorým Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu Pavlice zvolať stretnutie
jednotlivých dobrovoľných zložiek v obci za účelom organizácie osláv 750. výročia prvej
písomnej zmienky o obci.
Starosta prítomným prečítal žiadosť ZŠsMŠ Voderady o dotáciu na nákup dreveného
sedenia do enviroučebne vo výške 300,-€, pričom predpokladané celkové náklady na
vybudovanie tejto učebne sú 3.800,-€. Ďalej uviedol, že ZŠsMŠ vo Voderadoch nemôže
priamo dostať z Obce Pavlice dotáciu a zároveň navrhol riešenie – nákup predmetného
sedenia na obec. Na záver prerokovávania tohto podbodu programu prečítal starosta návrh
uznesenia OZ k žiadosti ZŠ s MŠ vo Voderadoch:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 1 (I.Manek) / bolo uznesením OZ č. 12/2015
schvalené uznesenie, ktorým Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti Základnej školy
s materskou školou vo Voderadoch schválilo nákup dreveného nábytku (posedenia) do
enviroučebne.
Starosta prítomným prečítal žiadosť Poľovníckeho združenia Srnec o odpustenie
nájemného za pronajaté priestory a spotřebu energie na jeden rok (cca 450,-€). Z diskusie
k tomuto podbodu programu vyplynulo, že OZ súhlasí s odpustením nájemného PZ Srnec na
jeden ron, no nesúhlasí s odpustením úhrad za energie, následne starosta návrh uznesenia
OZ k žiadosti Poľovníckeho združenia Srnec:
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Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 13/2015 schvalené
uznesenie, ktorým Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad prípravou dodatku
k nájomnej zmluve medzi Obecným úradom a Poľovníckym združením Srnec, podľa ktorého
by združenie bolo oslobodené na rok 2015 od platenia nájomného.
Ďalej starosta z dôvodu právnej čistoty a na základe už schváleného aktuálního
rozpočtu obce predniesol návrh uznesenia OZ k dotácii futbalovému klubu TJ Družstevník
Pavlice:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 14/2015 schvalené
uznesenie, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 500,-€ futbalovému
klubu TJ Družstevník Pavlice v zmysle rozpočtu obce.
V ďalšom priebehu rokovania OZ starosta přítomných informoval o tom, že do obce
by mala byť dobudovaná internetová sieť v rámci projektu „Digitálne učivo na dosah“.
Starosta informoval aj o snahe spoločnosti TAVOS, a.s. zaviesť tzv. paušálny poplatok za
stočné. Informoval aj o spoločnom postupe obcí (Pavlice, Voderady, Slovenská Nová Ves,
Hoste, Majcichov) proti takémuto rozhodnutiu TAVO-u.
V závere rokovania OZ starosta vyslovil poďakovanie za účasť a podporu na podujatí
„Ochutnávka jedál starých materí“, ako aj pri skrášľovaní obce dobrovoľníkmi a to či už
v lokalite „pri hnojisku“ (výsadba kríkov a stromov) alebo pri jazierku (výsadba kríkov
a stromov a terénne úpravy).
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 21.05.2015
Zapísala:

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

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

.........................................
Igor Manek
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.........................................
Mgr. Ľubomír Baláž
starosta
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