Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 10.12.2015 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. Prerokovanie a schválenie Sadzobníku cien č.1/2015 ako Prílohy Všeobecne záväzného
nariadenia č.1/2008 zo dňa 29.02.2008 o úhradách za poskytované služby Obcou Pavlice
a nájme nebytových priestorov
6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Pavlice
7. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 – Prevádzkového
poriadku dočasného zberného dvora
8. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018 vrátane jeho textovej časti
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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, chýbajúci poslanci sa z pracovných a zdravotných
dôvodov zo zasadnutia OZ ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli určení
Ing. Jana Ivančíková a Erik Kollár. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Jozefína Bočková,
predseda, Igor Manek, člen, Ing. Jana Ivančíková, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že pán hlavný kontrolór prednesie stanovisko k návrhu
rozpočtu pred hlasovaním o ňom a v bode rôzne prednesie správu o kontrolnej činnosti
a plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016, ďalej v bode rôzne bude prerokovávaná piata
úprava rozpočtu obce v zmysle predložených podkladov rozpočtovými opatreniami č. 7., 8.,
9., ďalej v bode rôzne dostanú prítomní informáciu o ostatnom rokovaní valného
zhromaždenia spoločnosti MAVOS, s.r.o., o zosúladení platových pomerov starostu,
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o inventarizácii. 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.

K bodu 4
Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia. Sú to uznesenia č. 20/2015 (použitie rezervného
fondu), 21/2015 (rozpočtové opatrenia č.4 a č. 5), 22/2015 (stratová voda), 23/2015
(prolongácia PHSR), 24/2015 (interná smernica k zákonu č. 307/2014 Z.z.), 25/2015
(pracovné stretnutie k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci).

K bodu 5
Starosta prezentoval nový sadzobník cien najmä budúcoročným výberom nájomného
za hrobové miesta, pričom je navrhovaná aj zmena pri prenájme kultúrneho domu pre vyššie
okrúhle jubileá a výročie svatieb.
V diskusii k tomuto bodu Ing. Bočková navrhla 50%-né zníženie nájmu pre okrúhle
narodeninové oslavy občanov s trvalým pobytom nad 70 rokov a zároveň nájom vo výške 0 €
pre oslavy výročí sobášov občanov s trvalým pobytom v Pavliciach.
Nakoľko už nebolo žiadnych pozmeňujúcich návrhov a otázok, dal starosta hlasovať
o návrhu Sadzobníka cien č.1/2015 ako Prílohy Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008
zo dňa 29.02.2008 o úhradách za poskytované služby Obcou Pavlice a nájme nebytových
priestorov v znení návrhu Ing.Bočkovej:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 27/2015,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobebecne záväzné nariadenie č. 1/2015 –
Sadzobník cien č.1/2015 ako Prílohy Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008 zo dňa
29.02.2008 o úhradách za poskytované služby Obcou Pavlice a nájme nebytových priestorov
K bodu 6
Starosta prezentoval návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Pavlice. Uviedol, že v prezntovanom návrhu sú zapracované návrhy a doplnenia
z pracovného stretnutia a že hlavným motívom zmien sú zmeny vyplývajúce z nového
zákona o odpadoch (č.79/2015 Z.z.). Starosta uviedol, že výber daní bude nižší vzhľadom na
skutočnosť, že poľné cesty („asfaltky“) ako plochy, ktoré nie sú pevným základom spojené so
zemou nebudú zdaňované, daň sa bude platiť len za pozemok pod prtedmetnou
nehnuteľnosťou.
V diskusii k tomuto bodu programu sa vyjadrovali všetci prítomní poslanci OZ. Bolo
porovnávané daňové zaťaženie miestnymi daňami s okolitými obcami. Ing. Bočková
prezentovala pozmeňujúci návrh na zmenu §3 – Daň z pozemkov ods. 6) ročná sadzba dane
– písm. a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty z 0,50 na 0,55.
Starosta dal o prezentovanom pozmeňujúcom návrhu hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 3, zdržal sa: 0, proti: 1 (E.Kollár) / Obecné zastupiteľstvo
schválilo zmenu ročnej sadzby dane z ornej pôdy, chmeľnice, vinice, ovocných sadov,
trvalých trávnych porastov z 0,50 na 0,55.
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Nakoľko nebolo ďalších doplňujúcich, či pozmeňujúcich návrhov, dal starosta
hlasovaľ o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Pavlice:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 3, zdržal sa: 0, proti: 1 (E.Kollár) / bolo prijaté uznesenie OZ č.
28/2015, ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobebecne záväzné nariadenie č.
2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta.vebné
odpady na území Obce Pavlice
K bodu 7
Starosta prezentoval návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 –
Prevádzkového poriadku dočasného zberného dvora. Nakoľko nebolo ďalších doplňujúcich,
či pozmeňujúcich návrhov, dal starosta hlasovaľ o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2015:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 29/2015,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobebecne záväzné nariadenie č. 3/2015 –
Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora.

K bodu 8
V nasledujúcom bode starosta požiadal pani Krivosudskú o prednesenia návrhu rozpočtu
obce na rok 2016, 2017, 2017, ktorá tak aj urobila.
V nasledujúcej diskusii k tomuto bodu programu boli prejednávané a spresňované významy
jednotlivých položiek rozpočtu obce.
Keď bol návrh rozpočtu prediskutovaný, starosta požiadal o prednesenie stanoviska
hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Nižňana, ktorý svoje stanovisko predniesol a
poslaci ho zobrali na vedomie. Následne dal starosta hlasovať o návrhu rozpočtu na rok
2016:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 30/2015, ktorým OZ
schválilo rozpočet obce Pavlice na rok 2016.
OZ zobralo na vedomie rozpočet obce Pavlice na roky 2017, 2018.

K bodu 9
Starosta požiadal pani Janu Krivosudskú, aby predniesla návrhy zmeny rozpočtu
obce formou Rozpočtových opatrení č.7, č.8 a č.9. Ekonómka obce oboznámila prítomných
s konkrétnosťami rozpočtových opatrení, pričom bolo zdôraznené, že sa výdavky a príjmy
nenavyšujú. Sú presúvané len časti niektorých, konkretizovaných, položiek.
Po krátkej diskusii k prerokovávanému dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 31/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy na zmenu rozpočtu obce Rozpočtovými opatreniami
č.7, č.8 a č.9 na rok 2015.
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Ďalej starosta požiadal pána hlavného kontrolóra o prednesenie správy o kontrolnej
činnosti za uplynulý polrok. Ing. Stanislav Nižňan tak aj urobil a zdôraznil, že pri svojej
kontrolnej činnosti postupoval podľa plánu kontrolnej činnosti a zameral sa najmä na kontrolu
dokumentova procesov súvisiacich s fungovaním materskej školy.
V ďalšom priebehu programu starosta požiadal pána hlavného kontroňora
o prednesenie plánu kontrolnej činnosti na rok 2016, ktorý tak aj urobil.
OZ zobralo na vedomie obe správy hlavního kontrolóra.
Ďalšie rokovanie OZ sa týkalo situácie v spoločnosti MAVOS, s.r.o.. Starosta
prítomných informoval o priebehu a záveroch z rokovania ostatného valného zhromaždenia
spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30.11.2015 s jediným bodom programu – prevodu častí
obchodných podielov na spoločnosť MH Invest, s.r.o.. Zároveň informoval aj o skutočnosti,
že Obecné zastupiteľstvo obcec Voderady na zasadnutí dňa 03.12.2015 nesúhlasí so
spoločnosťou MH Invest, s.r.o. navrhovaným modelom prerozdelenia obchodných podielov
(40% MHI, 20% Voderady, 20% Pavlice, 20% Slovenská Nová Ves). Podávané informácie
prítomným spresnili aj hlavný kontrolór a Ing.Bočková ako členka dozornej rady spoločnosti
MAVOS, s.r.o..
OZ zobralo na vedomie prednesené informácie o prevádzadí časti obchodného
podielu spoločnosti MAVOS, s.r.o.
Nakoľko ešte neboli zosúladené pre rok 2015 platové pomery starostu s aktuálnou
výškou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.
OZ 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 2014 čo je vo výške 858,00 € x koeficient 1,65 podľa
počtu obyvateľov. Tento plat je vo výške 1.415,70 € po zaokrúhlení 1.416,00 €. Slovom
jedentisíctristošesťdesiat eur s účinnosťou od 01.01.2015.
Starosta v ďalšom priebehu rokovania OZ upriamil pozornosť na skutočnosť, akým
spôsobom by mohla a mala fungovať materská škola v prípadoch početnej absencie detí
z dôvodu choroby. Požiadal o vyjadrenie pani katarínu Snohovú, riaditeľky MŠ. Tá uviedla,
že jediný konkrétny limit je špecifikovaný pri tzv. letnom tábore a to záväzne prihlásených 12
detí. Ďalej uviedla, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva uvádza odporúčací limit pre
uzatvorenie škôlky 30% chorých detí. Pani Krivosudská ako vedúca školskej jedálne uviedla,
že pri zostavovaní jedálneho lístka a následnom varení pre extrémne malý počet detí je
veľmi zložité postupovať, nakoľko sa nedá napríklad použiť len časť konzervy a zvyšok
uskladniť tak ako v domácnosti. Musí sa spotrebovať celé balenie.
Ďalej starosta přítomných informoval o vydaní príkazného listu č. 1/2015 a č. 2/2015
na vykonanie inventarizácie Obecného úradu a jednotlivých stredísk.
V záverečnej diskusii sa poslanci dohodli, že prerokovávanie ustanovenia, obsadenia
a fungovania kultúrnej komisie presúvajú na ďalšie rokovanie OZ v väčším počtom
přítomných poslancov.
K bodom 10 a 11
Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
bolo prijatých celkom päť (5) uznesení.
Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice vyčerpaný.
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Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice ukončil.
V Pavliciach dňa 10.12.2015
Zapísala:

.........................................
Daniela Štorová

Overovatelia:

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

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

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