Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 30.09.2015 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
4a. Rozpočtové opatrenia č. 4 a č. 5
5. Prolongácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
6. Aktuálne projekty pre obec
7. MAVOS, s.r.o. – informácie z valného zhromaždenia
8. 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci
9. Rôzne
10. 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 piati poslanci
Obecného zastupitelstva, dvaja poslanci sa z pracovných a zdravotných dôvodov zo
zasadnutia OZ ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bol určený starosta. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Peter
Uhrík a Ing. Jozefína Bočková. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Peter Uhrík,
predseda, Igor Manek, člen, Ing. Jana Ivančíková, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s doplnením bodu 4a, v ktorom bude prerokovávaná úprava
rozpočtu obce v zmysle predložených podkladov rozpočtovými opatreniami č. 4 a č. 5.
Nakoľko nemal nikto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh, starosta dal hlasovať za program
s vyššie uvedenými doplneniami:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, 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. 15/2015 (záverečný účet),
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16/2015 (použitie prebytku hospodárenia), 17/2015 (použitie rezervného fondu), 18/2015
(rozpočtové opatrenia č.2 a č. 3), 19/2015 (verejné stretnutie k 750. výročiu prvej písomnej
zmienky o obci).
Poslanci P.Uhrík a J.Bočková vyslovili názor, že propagácia verejného stretnutia
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci nebola na dostatočnej úrovni a preto naň prišlo
málo ľudí (cca 15). Starosta odpovedal, že využil či už rozhlas, webovú stránku alebo aj
ústne podanie na propagáciu.

K bodu 4a
Starosta požiadal pani Janu Krivosudskú, aby predniesla návrhy Rozpočtových
opatrení č. 4 a č. 5. Ekonómka obce oboznámila prítomných s konkrétnosťami rozpočtových
opatrení a to najmä spoužitím rezervného fondu obce vo výške 6.414,00 € na
spolufinancovanie vybudovania kamerového systému v obci vo výške 1.800,00 € a čiastku
4.614,00 € na dočasné preklenutie financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci.
V rámci krátkej diskusie dostal odpoveď Ing. Uhrík na svoju otázku, kedy obec dostane
preplatenú čiastku vo výške 4.614,-€ - a to najneskôr do konca roka 2015.
Po krátkej diskusii k prerokovávanému dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 20/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu obce vo výške 6.414,00 € na
spolufinancovanie vybudovania kamerového systému v obci vo výške 1.800,00 € a čiastku
4.614,00 € na dočasné preklenutie financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 21/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy na druhú zmenu rozpočtu obce Rozpočtovými
opatreniami č.4, č.5 na rok 2015.
Ďalej bola v rámci diskusie k tomuto bodu programu rozdebatovávaná aj tzv. stratová
voda (rozdiel medzi vyfakturovanou vodou spoločnosťou MAVOS, s.r.o. a skutočne minudou
vodou odberateľmi v obci. K tejto problematike:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 22/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad preverením výšky vyfakturovanej vody
k 31.08.2015 spoločnosťou MAVOS, s.r.o.
K bodu 5
Z dôvodu ešte nedokončeného programu sociálneho rozvoja obce ako aj z dôvodu
možnosti zapojenia sa obce do výziem (PRV, IROP) starosta požiadal poslancov
o schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (2007
– 2013) do 30.06.2016. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 23/2015,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Obce Pavlice (2007 – 2013) do 30.06.2016.
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K bodu 6
Na úvod tohto bodu programu starosta prítomných informoval o liste z Ministerstva
financií SR, v odpovedi na ktorý sme museli spresňovať postup pri úhradách za realizáciu
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia ako jedného z projektov obce v tomto
roku.
Ďalej starosta informoval prítomných o zapojení sa do výzvy Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Uviedol, že
naša žiadosť bola de facto na celú novú škôlku.
Ako ´další z projektov, do ktorých sa obec zapojila starosta spomenul rozšírenie
kamerového systému o monitoring zberného dvora a areálu futbalového ihriska z dotácie
Ministrastva vnútra SR.
V neposlednom rade spomenul aj jednotný postup obcí (Pavlice, Voderady,
Slovenská Nová Ves, Abrahám, Hoste) za účelom dobudovania existujúcej kanalizácie a to
na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR.
V rámci diskusie k tomuto bodu programu položila otázku Ing.Bočková – či by mohla
obec čerpať finančné prostriedky z eurofondov na oslavu prvej písomnej zmienky o obci.
Starosta odpovedal, že pokiaľ je mu známe, mohli by sa dať využiť prostriedky v rámci tzv.
„soft projektov“.
K bodu 7
V rámci tohto bodu programu starosta informoval o uskutočnenomvalnom
zhromaždení spoločnosti MAVOS, s.r.o. (18.09.2015), na ktorom sa bolo prerokovávané
najmä výrazné zníženie odberu vody spoločnosťou Samsung, čo spôsobuje podstatné
finančné ťažkosti spoločnosti MAVOS, s.r.o.. Ďalej informoval, že na valnom zhromaždení
bola prerokovávaná cena vody pre občanov a pre spoločnosti. Cena vody pre občanov bude
od 01.januára 2016 0,76 € za 1 m3 a technická voda bude od 01. januára 2016 0,87 € za 1
m3. Ďalej starosta uviedol pretrvávajúci záujem spoločnosti MH Invest s.r.o. vstúpiť do
spoločnosti MAVOS, s.r.o.
K bodu 8
V priebehu rokovania sa zastupiteľstvo operatívne rozhodlo zaradiť tento bod
programu na koniec rokovania.
K bodu 9
Starosta na úvod tohto bodu programu požiadal hlavného kontrolóra obce
o prednesenie správy o kontrole hlavného kontrolóra obce. Následne Ing. Stanislav Nižňan,
hlavný kontrolór obce predmetnú správu predniesol. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Následne hlavný kontrolór prízvukoval aj potrebu vypracovať smernicu k realiozácii
niektorých ustanovení zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Na základe uvedeného:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 24/2015,
ktorým Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad vypracovaním zásad podávania,
preverovania a evidovania podnetov v súlade s § 11 a § 23 zákona č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a to do
31.10.2015.
Ďalej starosta prítomných oboznámil s požiadavkou na odkúpenie časti parcely č.
177/1 v lokalite „Pústka“ pred plánovaným rodinným domom Ing. Danielou Maják Cedulovou.
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V následnej diskusii sa poslanci vyjadrili, že nie sú zástancami takéhoto predaja obecnej
nehnuteľnosti nakoľko by sa verejný priestor mohol zmenšiť na neprejazdnú šírku. V prípade,
ak by stavebníčka potrebovala umiestniť na obecnom pozemku napr. revíznu šachtu,
prítomní vyjadrili podporu.
Starosta informoval prítomných aj o ponuke na odpredaj časti parcely 77/1 (vlastník
Milan Dubovský) – oproti obchodu. Pri urgencii na upratanie si parcely, vlastník
nehnuteľnosti ponúkol obci odpredaj časti pozemku p.č. 77/1 o veľkosti cca 230 m2 za
5.000,-€ s tým, že obec na svoje náklady zabezpečí odpratanie stavebnej sute
nachádzajúcej sa na predmetnom pozemku. Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že by
akceptovali ponuku, pokiaľ by vlastník najprv na vlastné náklady odstaránil suť. Na základe
uvedeného:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 25/2015,
ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasilo kúpou časti parcely č. 77/1 o veľkosti cca 230 m2 za
5.000,-€ od manželov Milana a Magdalény Dubovských.
V ďalšom priebehu požiadal o slovo Ing. Peter Uhrík, ktorý v svojom vystúpení
upozornil na zapínanie verejného osvetlenia. Ďalej sa venoval nelegálnemu vypúšťaniu
splaškov do záhrad, pričom inicioval agitáciu občanov na pripájanie sa na kanalizáciu. Na
záver upozornil aj na laxný prístup niektorých chovateľov psov k venčeniu psov. Na základe
uvedeného:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 26/2015,
ktorým Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad realizáciou výziev obyvateľov na
pripojenie sa na existujúcu kanalizáciu.

K bodu 8
Pre pokročilý čas sa prítomní zhodli, že tento bod programu – oslava 750. výročia
prvej písomnej zmienky o obci by mal byť nahradený samostatnou schôdzou, na ktorej by sa
zúčastnili aj jednotlivé zložky obce. Na základe uvedeného:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 27/2015,
ktorým Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad zorganizovaním pracovného stretnutia
k oslavám 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci na 12.10.2015.
K bodu 10
Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
bolo prijatých celkom sedem (7) uznesení.
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
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Zapísal:

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

Overovatelia:

.........................................
Ing. Peter Uhrík

.........................................
Ing. Jozefína Bočková

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