Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 28.01.2015 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. Prerokovanie vstupu obce do Mikroregiónu 11plus a MAS
5. Rôzne
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 štyria
poslanci Obecného zastupitelstva. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2
Za zapisovatelku bola určená Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli určení
Ing. Peter Uhrík a Roman Moncman. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ivana Stachová,
predsedkyňa, Igor Manek, člen, Roman Moncman.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že v rámci bodu rôzne vystúpi aj hlavný kontrolór obce so
svojou správou. Z dôvodu prítomnosti hosťa – pani Vanesy Steinerovej k bodu č. 4 navrhol
vymeniť poradie bodov 3. a 4.. 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 v stručnosti predniesol návrh na zmenu členstva obce v Mikroregióne
11plus z čestného na riadne a návrh na vstup obce do MAS (miestnej akčnej skupiny) úzko
prepojenej na mikroregión. Nakoľko zasadnutia bola prítomná aj pani Vanesa Steinerová,
riaditeľka Mikroregiónu 11 plus, poprosil ju o vystúpenie. Pani Steinerová podrobne vysvetlila
celú genézu zakladania a fungovania mikrorergiónu spolu s výhliadkymi do budúcnosti, či už
v rámci mikroregiónu alebo v rámci MAS. Bola prezentovaná aj potreba nového plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Po diskusii k tomuto bodu programu starosta
poďakoval s pani Steinerovej rozlúčil sa s ňou.
Následne dal starosta o predmetných návrhoch hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 4
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Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / boli uznesením OZ č. 1/2015 schválilo vstup
Obce Pavlice do OZ MAS 11PLUS.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 / boli uznesením OZ č. 2/2015 schválilo zmenu
členstva z čestného členstva Obce Pavlice v Mikroregióne 11PLUS na riadne členstvo v
Mikroregióne 11PLUS. Spôsob zapojenia, práva a povinnosti členov sú upravené stanovami
Mikroregiónu 11 PLUS.
K bodu 3
Starosta obce v 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,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov v rámci
Programu rozvoja vidieka SR pre programovacie obdobie 2014 – 2020. V rámci diskusie
k tomuto bodu programu požiadal o slovo Ing.Ing. Jozef Belavý, ktorý v svojom príspevku
upozornil na možnosť, že náklady spojené s komasáciou by mohla hradiť obec. Následne, po
dohode, starosta nedal hlasovať o predmetnom deklarovanom súhlase obce s tým, že do
nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zistí, či by mala obec hradiť náklady
alebo ich časť súvisiacich s predmetnou komasáciou.
K bodu 5
V tomto bode starosta najprv prečítal žiadosť pána Pavla Polakoviča, ktorý žiadal
zvýšenie ceny za výkop hrobovéhoh miesta.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovaním / za: 4, zdržal
3/2015, ktorým prerokovalo
01.02.2015:
- klasická jama
- prehĺbená jama

4
sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie OZ č.
a schválilo zvýšenie poplatku za výkop hrobového miesta od
130,00 €
150,00 €.

Ďalej starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Nižňanovi. Hlavný kontrolór
vo svojom vystúpení predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorú obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
V ďalšom bode bol rozdiskutovaná realizácia kamerového systému v obci. Na základe
diskusie sa prítomní zhodli v tom, že je lepšie realizovať kamerový systém s menej no
kvalitnými kamerami a ostatnými komponentami.
Ďalej starosta prítomných informoval o stave žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z envirofondu a to na dobudovanie splaškovej kanalizácia ako aj na realizáciu zberného
dvora. Starosta informoval prítomných aj o stave realizácie reakonštrukcie verejného
osvetelenia v obci.
V ďalšom sa prítomní zaoberali možnosťou zapojenia sa obce do budúce výzvy na
rekonštrukciu obecných materských škôl.
V závere zasadnutia poslankyňa Ivana Stachová prezentovala návrh uzavrieť obec, najmä
hlavnú ulicu, pre nákladné automobily.
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Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
boli prijaté celkom tri (3) 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:

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

.........................................
Roman Moncman

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