Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 30.06.2016 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 návrhu záverečného účtu obce za rok 2015
6. Schválenie použitia prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce
7. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlice.
8. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
9. Rôzne, diskusia
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, chýbajúci poslanci E.Kollár a R.Moncman sa z pracovných
dôvodov zo zasadnutia OZ ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.

K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená pani Jana Krivosudská. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Peter Uhrík a Igor Manek. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ivana Stachová,
predsedkyňa, Ing.Jozefína Bočková, členka, Ing. Jana Ivančíková, členka.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že v rámci bodu č. 9 - Rôzne prednesie hlavný kontrolór
správu z vykonanej kontroly a plán kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2016 a zároveň bude
v tomto bode prerokovaná aj dotácia pre TJ Družstevník Pavlice. 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.
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Pričom k uzneseniu č. 6/2016 (VZN č. 1/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska na
území Obce Pavlice) uviedol, že Obecný úrad ho uplatňuje v praxi.
Uznesením č. 7/2016 bola schválená druhá zmena rozpočtu obce Rozpočtovými
opatreniami č.4, č.5 na rok 2016, aj toto uznesenie bolo implementované do dokumentov a
softvéru obce.
K bodu 5
V tomto bode programu pokračovala diskusia z minulého zasadnutia OZ. Ing.
J.Bočková v diskusii zopakovala svoje stanovisko, že pri určovaní hodnoty pozemkov treba
postupovať v zmysle metodického pokynu Finančnej správy ako aj v zmysle prepočtov NKÚ
SR. Ing. J.Ivančíková položila otázku, či neexistujú nejaké historické dokumenty, z ktorých
možno vychádzať pri oceňovaní týchto poozemkov. J Krivosudská odpovedala, že žiadne
konkrétnte dokumenty k tomuto sa viažúce sa nezachovali. Ing. P.Uhrík navrhol prijať návrh
záverečného účtu s výhradou.
Na záver rokovania k tomuto bodu programu dal starosta hlasovať o uznesení č.
8/2016:
Obecné zastupiteľstvo schváľuje záverečný účet Obce Pavlice a celoročné
hospodárenie za rok 2015 s výhradou hodnoty dlhodobého hmotného majetku
z dôvodu oceňovania pozemkov vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo schváľuje výsledok hospodárenia, po úpravách za rok 2015 vo
výške 14.658,84 € na tvorbu rezervného fondu obce v plnej výške.
Obecné zastupiteľstvo schváľuje účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015
Náklady k 31.12.2015 /účtovná trieda 5/
205.254,49 €
Výnosy k 31.12.2015 /účtovná trieda 6/
221.095,28 €
Hospodársky výsledok po zdanení
15.840,79 €
Hospodársky výsledok sa zaúčtuje na účet +/- 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z minulých rokov.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 08/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet Obce Pavlice s výhradou hodnoty
dlhodobého hmotného majetku z dôvodu oceňovania pozemkov vo vlastníctve obce.
K bodu 6
Starosta požiadal J.Krivosudskú o prednesenie návrhu na použitie rezervného fondu
obce, pričom uviedol, že ide o nákup novej kosačky a časti pozemku p.č. 77/1. Po krátkej
diskusii dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 10/2016, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu obce vo výške 8.000,00 € na
nákup kosačky a kúpu pozemku p.č. 77/1.
K bodu 7
Starosta v stručnosti prezentoval návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
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Pavlice. Po krátkej diskusii v rámci ktorej, boli poslancami vyžiadané podklady k nákladom
za vývoz a uskladnenie odpadov dal starosta o predmetnom návrhu hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 11/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlice.
Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti prijatého VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlice sa prítomní zhodli na
potrebe vytvorenia informačného letáku v stručnosti vysvetľujúceho predmetné VZN a zber
odpadov:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 12/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu vypracovať leták k VZN č. 2/2016
ako informáciu pre občanov a to najneskôr do 31.07.2016.
K bodu 8
Starosta požiadal ekonómku obce J.Krivosudskú o prednesenie návrhu zmeny
rozpočtu. Po krátkej diskusii dal starosta o predmetnom návrhu zmeny rozpočtu hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 13/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo druhú zmenu rozpočtu obce Rozpočtovými
opatreniami č.6, č.7 na rok 2016.
K bodu 9
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Nižňana o prednesenie
správu z vykonanej kontroly. Hlavný kontrolór predmetnú správu predniesol.
Následne starosta požiadal hlavného kontrolóra obce o prezentovanie plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2016. Hlavný kontrolór predmetný plán predniesol.
Poslanci OZ správu ako aj plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra zobrali na
vedomie.
V ďalšom priebehu rokovania starosta predniesol potrebu administratívne dotiahnuť
dotáciu pre TJ Družstevník Pavlice a to schválením usznesenia v zmysle rozpočtu obce:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 14/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 560,-€ futbalovému klubu TJ
Družstevník Pavlice v zmysle rozpočtu obce.
V ďalšom priebehu programu požiadal o slovo Ing. P.Uhrík, ktorý v svojom vystúpení
žiadal zmenu času vyhlasovania v miestnom rozhlase s odôvodnením, že skoré
vyhlasovanie ruší občanov navrátivších sa z nočnej smeny. Starosta v svojej reakcii uviedol,
že nové časy a spôsoby vyhlasovania budú v pripravovanom VZN o trhových miestach
a dovdety budú posunuté (aspoň také, ktoré sa dajú presunúť) hlásenia na neskorší čas.
Ing. Peter Uhrík v ďaľšom svojom vystúpení uviedol, že by bolo potrebné preveriť
spôsob vyberania poplatkov a ich registrácia na zbernom mieste. Ďalej uviedol, že by bolo
dobré mať aspoň na vstupoch do obce tabuľu s označením monitoringu obce kamerami.

Strana 3 z 4

V diskusii požiadala D.Maják Cedulová o preverenie zasielania noviniek z Obecného
úradu ako aj jazdenie áut kamenárov po cintoríne. Starosta odpovedal, že predmetné
podnety preverí.
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 30.06.2016
Zapísala:

.........................................
Jana Krivosudská

Overovatelia:

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

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

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