Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 30.06.2015 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 2014
6. Výročná správa obce, správa hlavného kontrolóra obce
7. Schvaľovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2014
8. Schválenie použitia prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce
9. Schválenie čerpania rezervného fondu obce
10. Rozpočtové opatrenia
11. Využitie budovy ZŠ
12. TAVOS, s.r.o. – zvýšenie základného imania spoločnosti
13. Rôzne
14. 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 štyria
poslanci Obecného zastupitelstva, traja poslanci sa z dôvodov zdravotných ako aj
pracovných ciest do zahraničia zo zasadnutia OZ ospravedlnil. Obecné zastupiteľstvo je
uznášania sa schopné.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Erik Kollár a Igor Manek. Do návrhovej komisie boli zvolení: Igor Manek, predseda,
Ing. Jozefína Bočková, člen, Ing. Jana Ivančíková, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že v rámci bodu rôzne oboznámi prítomných ss podkladmi na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, s možnosťou zapojenia sa do výzvy Ministerstva školstva,
s možným výpadkom dane z nehnuteľností. Ďalej starosta oznámil, že body 5 a 6 si vymenia
poradie. Nakoľko nemal nikto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh, starosta dal hlasovať za
program s vyššie uvedenými doplneniami:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.
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K bodu 4
Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia. Sú to uznesenia č. 10/2015, 11/2015, 12/2015,
13/2015, 14/2015.
K bodu 5
Starosta požiadal pani Janu Krivosudskú, aby predniesla výročnú správu obce.
Nakoľko prítomní mali podklady, tak len zopakovala najdôležitejšie ustanovenia.
Poslanecký zbor zobral na vedomie výročnú správu obce.
Starosta požiadal o prezentovanie svojej správy Ing. Stanislava Nižňana, hlavného
kontrolóra obce. Ten prečítal celú svoju správu.
Poslanecký zbor zobral na vedomie správu obce hlavného kontrolóra obce.
K bodu 6 a 7
Na úvod tohto bodu programu starosta požiadal pani Janu Krivosudskú, aby
predniesla hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce za rok 2014. Nakoľko prítomní
mali podklady ako aj z dôvodu rozsahu predmetnej správy sa venovala len najdôležitejším
ustanoveniam. V diskusii k tomuto bodu programu Ing. Jana Ivančíková predniesla návrh, či
by nebolo vhodné zmeniť audítorku. Odpovedal starosta spolu s ekonómkou obce, že
audítorka – Ing. Tibenská je certifikovanou audítorkou, svoje služby poskytuje aj okolitým
obciam a aj ekonomický pohľad na odmenu za audit je tiež podstatnou náležitosťou
zotrvania. Ďalej položila doplňujúcu otázku týkajúcu sa pohľadávok dane z nehnuteľností Ing.
Bočková. Odpovedala ekonómka obce. Ing. Bočková ešte doplnila, že vyradenie kosačky
malo byť v audítorskej správe a na margo výročnej správy dodala, že z text z úvodu by mal
byť zaradený na jej záver. Reagovala na to pani Krivosudská s tým, že predmetný text
upraví.
Po krátkej diskusii k prerokovávanému dal starosta hlasovať o návrhu záverečného
účtu Obce Pavlice a celoročného hospodárenia za rok 2014 bez výhrad:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 15/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh záverečného účtu Obce Pavlice a celoročné
hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.

K bodu 8 a 9
Starosta požiadal pani Janu Krivosudskú, ekonómku obce, aby predniesla návrhy na
použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2014 ako aj návrh na použitie prebytku
hospodárenia za rok 2014 - rezervného fondu. Pani Krivosudská návrhy prezentovala.
Nakoľko nebolo pozmeňujúcich návrhov, dal startosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 16/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2014 vo výške
27.689,89 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 27.689,89 €.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 17/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 - rezervného
fondu obce vo výške 5.970,00 € na spolufinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia
a spolufinancovanie vybudovania kamerového systému v obci – prvá etapa.
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K bodu 10
Starosta požiadal pani Janu Krivosudskú, ekonómku obce, aby predniesla návrhy
Rozpočtových opatrení č. 2 a č. 3 priamo súvisiacimi s predchádzajúcimi prerokovávanými
bodmi. Ekonómka obce oboznámila prítomných s konkrétnosťami rozpočtových opatrení. Po
krátkej diskusii k prerokovávanému dal starosta hlasovať:
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 18/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy na druhú zmenu rozpočtu obce Rozpočtovými
opatreniami č.2, č.3 na rok 2015.

K bodu 11
Starosta obce prítomných informoval možnostiach využitia budovy základnej školy
pre dobrovoľnícke zložky obce a to nasledovne:
- 1. trieda – záhradkári
- 2. trieda – dôchodci
- počítačová miestnosť, riaditeľňa – Obecný úrad
- kuchynka, vestibul, tolaety, miestnosť pri kuchynke – spoločne.
Starosta k tomuto bodu uviedol, že predmetné rozvrhnutie sa môže meniť vzhľadom
na potreby a možnosti jednotlivých zložiek.
K bodu 12
Starosta obce prítomných informoval o skutočnosti, že v spolločnosti TAVOS, a.s.
nastalil podstatné personálne zmeny a vzhľadom na to, že zasadnutie OZ sa koná
s týždňovým posunom (z 23.06.2015 na 30.06.2015) rokovanie o podpore či nepodpore
navýšenia základného imania v spoločnosti TAVOS, a.s. je irelevantné.

K bodu 13
Starosta na úvod tohto bodu programu požiadal hlavného kontrolóra obce
o prednesenie plánu kontrolnej činnosti na obci. Následne Ing. Stanislav Nižňan, hlavný
kontrolór obce predmetnú správu predniesol. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Starosta prítomných informoval:
- o tom, že bol predbežne dohodnutý so spoločnosťou Hydrocoop upgrade
projektovej dokumentácie na splaškovú kanalizáciu v obci v celkovej výške
cca 2.340,- €
- o tom, že bol vykonaný prieskum trhu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
a to:
o okná od 2.500,- €
o strecha a klampiarske prvky (vrátane žľabov) – cca 11.000,- €
- o skutočnosti, že obci bola oficiálne prisľúbená dotácia na rozšírenie
kamerového systému vo výške 9.000,- €
- o skutočnosti, že pán Peter Sedlák sa rozhodol ukončiť nájom kuchyne KD
- o podpise Dodatku č.2 so SIEA ako povinného predpokladu kontroly
a následnej úhrady nenáfratného finančného príspevku na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v obci
V ďalšom priebehu rokovania obecného zastupiteľstva prešla diskusia k téme 750.
výročia prvej písomnej zmienky o Obci Pavlice, ktoré pripadá na budúci rok (2016). Na záver
tohto bodu programu poslanci navrhli usporiadať verejné stretnutie k tejto téme s termínom
20.07.2015, starosta dal o tomto uznesení hlasovať:
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Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 19/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad zorganizovaním verejného stretnutia na tému
„750. výročie prvej písomnej zmienky o obci“ na 20.07.2015.
Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
boli prijaté celkom päľ (5) 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 30.06.2015
Zapísala:

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

.........................................
Erik Kollár

.........................................
Igor Manek

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