Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 19.03.2015 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. Určenie priorít uchádzania o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka,
Integrovaného regionálneho operačného programu a z iných zdrojov.
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 piati poslanci
Obecného zastupitelstva, jedna poslankyňa sa z dôvodu choroby zo zasadnutia OZ
ospravedlnila (Ing.Jana Ivančíková) a jeden poslanec bude mať cca 5 minútové meškanie.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2
Za zapisovateľa bol určený Mgr. Ľubomír Baláž. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Jozefína Bočková a Erik Kollár. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Peter
Uhrík, predseda, Ivana Stachová, člen, Roman Moncman, 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
stavom realizácie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci. 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.

K bodu 3
Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatných dvoch zasadnutí obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia. Sú to uznesenia č. 1/2015 – 7/2015.
K bodu 4
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Starosta obce prítomných v stručnosti informoval o dvoch základných programoch,
z ktorých by v súčasnom programovacom období (2014 – 2020) mohla obec čerpať
nenávratné finančné príspevky. Je to Program rozvoja vidieka a Integrovaný regionálny
operačný program. K uvedeným programom možno pričleniť aj dotačnú politiku štátu
prostredníctvom Ministarstva financií, resp. environfondu a pod. Starosta ďalej uviedol, že na
podanie žiadosti na čerpanie nenávratného finančného príspevku je potrebné mať okrem
iného aj stavebný projekt na danú akciu. Uviedol, že na obci máme projektovú dokumentáciu
len na rekonštrukciu miestnych komunikácií na Dolnom konci a v lokalite Šáchor 2. Ostatnú
dokumentáciu budeme musieť dať vypracovať. Starosta ďalej uviedol, že len za samotnú
žiadosť sú poplatky 500,- € až 1.000,- € s tým, že v prípade pridelenia financií si môžew
sprostredkovateľská agentúra výjsť ešte na ďalších 19.000,- €, čo by bol však nárokovateľný
a teda preplatiteľný výdavok. V závere svojho vystúpenia starosta predostrel základné
projekty, do ktorých by sa obec mohla zapojiť, len treba určiť priority:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Likvidácia starých skládok,
Miestne komunikácie (cesty + chodníky),
Zberný dvor – dovybavenie,
Kanalizácia
Rekonštrukcia majetku obce (hasičská zbrojnica, dom telovýchovy, dom smútku),
Zmena vykurovania + zateplenie (kultúrny dom, budova základnej školy)
Územný plán
Materská škola
Oprava kultúrnych pamiatok.

Ing. Peter Uhrík potvrdil, že sú to základné oblasti, do ktorých ťažko niečo dopĺňať,
len treba určiť priority nakoľko je jasné, že nemôžeme sa zapojiť do všetkého a hneď. Na
základe obsiahlej diskusie obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že sa obec zapojí do
projektov v prioritnom poradí:
1. Hasičská zbrojnica – riešenie havárijného stavu strechy prostredníctvom dotácie
z MV SR, inak celková rekonštrukcia z PRV,
2. Dom smútku – riešenie havárijného stavu budovy a technológie prostredníctvom
dotačnej politiky MF SR, prípadne celková rekonštrukcia z PRV,
3. Dom telovýchovy – riešenie havárijného stavu budovy prostredníctvom PRV,
4. Miestne komunikácie – neexistujúci chodník na vstupoch do obce, rekonštrukcia
povrchu cesty na Dolnom konci,
5. Kanalizácia – spoločný postup okolitých obcí (Hoste, Abrahám, Pavlice,
Voderady, Slovenská Nová Ves),
6. Materská škola – v prípade, že by obec nebola úspešná pri projekte „rozšírenia
kapacity MŠ“, nová škôlka na starom mieste – montovaný dom,
7. Zberný dvor – dovybavenie,
8. Rekonštrukcia domu kultúry (osvetlenie, vykurovanie, dovýmena okien) –
prostredníctvom PRV,
9. Budova základnej školy – celková rekonštrukcia, prípadne výmena kúrenia
a ohrevu vody,
10. Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok – prasklina v kostole, rekonštrukcia sôch
v obci a to prostredníctvom dotačnej politiky MK SR.
K bodom 5 a 6
Starosta prítomných oboznámil ukončením prác na projekte rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci. Pričom poukázal na chyby v projektovej dokumentácii ako napríklad
rozdielny počet svetiel uvedených vo výkaze – výmer a zakreslených na pláne, ďalej
nezakreslenie výmeny niektorých starých svietidiel, potrebu doplnenia svietidiel ako
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napríklad pri bytovke. Prítomných upozornil na skutočnosť, že rekonštrukcia tak ako bola
realizovaná bude kontrolovaná minimálne dvakrát zo strany poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku (SIEA). Po týchto kontrolách môžu byť svetlá presunuté tak, aby boli
čo najergonomickejšie pre obyvateľov – napríklad vstup do obce od Voderád a pod.
Bol prezentovaný názor, že je otázkou, či osvetlenie v lokalitách Dolný koniec, vstup
do obce od Voderád, pri súp.čísle 1, 2 na križovatke pred domom súp.č. AA spĺňa
svetelnotechnické normy. Starosta odpovedal, že práce boli realizované podľa projektu a ten
bol vypracovaný na základe svetelnotechnickej štúdie, pričom predmetné dokumenty boli
niekoľkokrát kontrolované odbornespôsobilými osobami. Na záver tejto časti prečítal Ing.
Peter Uhrík návrh uznesenia OZ:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 8/2015 schvalené
uznesenie, ktorým OZ ukladá Obecnému úradu Pavlice:
- požiadať realizátora výmeny verejného osvetlenia o zmeranie úrovne osvetlenia
a dokladovanie súladu úrovne s príslušnou normou v týchto častiach obce:
 od kostola po vjazd do obce z Voderád (č.d. 111)
 v ulici od obchodu po družstvo (č.d. 58 – 69)
 pri bytovke (č.d. 128)
 v uličke za školou (č.d. 1,2),
-

požiadať realizátora o kontrolu a prípadné naladenie zapínania a vypínania verejného
osvetlenia,
zverejniť informáciu pre občanov o ukončení realizácie projektu verejného osvetlenia
a ďalšom postupe odstraňovania nedostatkov.

Ďalej v priebehu rokovania tohto bodu programu požiadal o slovo Ing. Stanislav
Nižňan, hlavný kontrolór obce, ktorý v svojom príspevku uviedol, že zverejňované informácie
týkajúce sa faktúr nie sú v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. v o slobodnom prístupe
k informáciám v a.z. Starosta uviedol, že faktúra ako taká nemusí byť zverejňovaná, u nás sú
zverejňované informácie z faktúr filtrované prostredníctvom programu KEO. Následne
prečítal Ing. Peter Uhrík návrh uznesenia OZ:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo uznesením OZ č. 9/2015 schvalené
uznesenie, ktorým OZ ukladá Obecnému úradu Pavlice skontrolovať zverejňovanie
dokumentácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám na webovej stránke obce
a odstrániť prípadné nedostatky.
V závere rokovania OZ starosta prítomných upozornil na výmenu telekomunikačných
stĺpov v obci, pričom je obec v rokovaní so spoločnosťou Suptel, ktorá zabezpečuje
predmetnú výmenu o celkovom odstránení telekomunikačných stĺpov z hlavnej ulice.
K bodu 7
Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
boli prijaté celkom dve (2) 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.
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V Pavliciach dňa 19.03.2015
Zapísal:

.........................................
Mgr. Ľubomír Baláž
Overovatelia:

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

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

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