Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 26.09.2016 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov na území Obce Pavlice
6. Doplnenie štatútu komisií obecného zastupiteľstva
7. Riešenie dopravnej situácie na Dolnom konci
8. Žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č. 177/1 pred domom súp.č. 63
9. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
10. MAVOS, s.r.o. – zmena konateľa spoločnosti
11. Rôzne, diskusia
12. 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 siedmi
poslanci Obecného zastupitelstva. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli
určení páni Roman Moncman a Igor Manek. Do návrhovej komisie boli zvolení: Erik Kollár,
predseda, Igor Manek, člen, Ivana Stachová, členka.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že v rámci bodu č. 11 - Rôzne prednesie hlavný kontrolór
správu z vykonanej kontroly a zároveň bude v tomto bode starosta odprezentuje možnosti
zapojenia sa obce do získavania nenávratnýcch finančných príspevkov. Nakoľko nemal nikto
doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh, starosta dal hlasovať za program s vyššie uvedenými
doplneniami:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.

K bodu 4
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Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia.
Pričom k uzneseniu č. 8/2016, ktorým bol schválený záverečný účet obce za rok 2015
s výhradou uviedol, že Obecný úrad ho implementoval do dokumentov a softvéru obce.
Uznesením č. 9/2016 Obecné zastupiteľstvo ukložilo Obecnému úradu preveriť
oceňovanie pozemkov vo vlastníctve obce formou výkladu zákona. K uvedenému starosta
uviedol, že zo zisťovaní vyplýva skutočnosť, že napríklad stanoviská Najvyššieho
kontrolneho úradu majú len odporúčací charakter. O skutočnostiach súvisiacich
s oceňovaním obecných pozemkov informovala aj ekonómka obce – J.Krivosudská.
Ing.Ivančíková v svojom vystúpení uviedla, že zvýšenie hodnoty pozemku je jednoduchšie
ako zníženie. Hlavný kontrolór obce – Ing.Nižňan v svojom vystúpení potvrdil, že legislatíva
v danej oblasti oceňovania pozemkov v majetku obce má odporúčací charakter. Ing.
Bočková požiadala o preverenie hodnoty pozemkov v okolitých obciach.
Uznesením č. 10/2016 bolo schválené použitie rezervného fondu obce vo výške
8.000,00 € na nákup kosačky a kúpu pozemku p.č. 77/1. K tomu starosta uviedol, že
kosačka bola zakúpená ešte počas prázdnin a kúpna zmluva na pozemok len
prednedávnom.
K uzneseniam 11/2016 a 12/2016, ktorými sa schválilo VZN č. 2/2016 – o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlice starosta
uviedol, že už sa aplikuje v praxi. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe
informačného letáku (J.Bočková, I.Stachová, P.Uhrík).
Uznesením č. 13/2016 bola schválená piata zmena rozpočtu obce Rozpočtovými
opatreniami č.6, č.7 na rok 2016, aj toto uznesenie bolo implementované do dokumentov a
softvéru obce.
K uzneseniu č. 14/2016, ktorým bola schválená dotácia vo výške 560,-€ futbalovému
klubu TJ Družstevník Pavlice v zmysle rozpočtu obce, starosta uviedol, že bola podpísaná
zmluva medzi obcou a TJ a bude nasledovať prevod finačných prostriedkov.
Ing. P.Uhrík v svojom vystúpení požiadal o správu o projektoch prebiehajúcich v obci
a Ing. J.Bočková požiadala o poskytnutie informácie o nákladoch na 750. výročie prvej
písomnej zmienky o obci. Starosta odpovedal, že správu o projektoch pripraví a požiadal
J.Krivosudskú o prezentáciu nákladov na výročie.
K bodu 5
Na úvod tohto bodu programu starosta uviedol, že dňa 11.07.2016 bola na Obecný
úrad doručená Petícia za zabezpečenie dodržiavania nočného kľudu v Obci Pavlice v okolí
domu súp.č. 63, ktorou tam podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujú
zabezpečenie nočného kľudu nakoľko nový majiteľ rodinného domu č. 63 krátko po zakúpení
nehnuteľnosti doviezol na pozemok viacero psov, ktorí denne v najmä v nočných hodinách
štekajú až do skorých ranných hodín. Čím rušia nočný kľud. Starosta uviedol, že v ten istý
deň (11.07.2016) sa uskutočnilo rokovanie medzi ním a pánom Martinom Butkom, na ktorom
boli vyššie uvedené skutočnosti prerokované. K tomuto bola podpísaná aj zápisnica, v ktorej
pán Butko prisľúbil, že ihneď ako to bude možné z jeho zdravotného hľadiska, tak podnikne
všetky kroky na obmedzenie štekania psov. Ďalej starosta uviedol, že uvedenú problematiku
kozultoval s políciou, s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave, s
Regionálnou veterinárnou správou a potravinová správou Trnava, ďalej so Slovenskou
kynologickou jednotou ako aj so Slovenským poľovníckym zväzom a v neposlednom rade
s JUDr. Keimanom, prokurátorom okresnej prokuratúry špecializujúcim sa na samosprávne
otázky.
Po diskusii najmä k petícii sa prítomní zhodli na potebe upozornenia majiteľky domu
súp. č. 63 – pani Sedlákovej na rušenie nočného kľudu v danej lokalite. Následne dal
starosta hlasovať o uznesení č.15/2016:
Počet prítomných poslancov: 7
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Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 15/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad zrealizovaním neodkladnej výzvy
majiteľovi domu súp.č. 63 na dodržiavanie nočného kľudu.
V ďalšom priebehu diskusie k tomuto bodu boli vznesené menšie pripomienky, ktoré
boli zapracované do textu všeobecne záväzného nariadenia. Následne dal starosta hlasovať
o návrhu VZN so zapracovanýmí pripomienkymi:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 16/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2016 ktorým sa upravujú niektoré
podmienkydržania psov na území Obce Pavlice.
K bodu 6
Na úvod starosta prezentoval zámer dodatočne vytvoriť najmä komisiu ochrany
verejného poriadku. Svoje stanovisko odôvodnil najmä potrebou prerokovávania priestupkov
v širšom kolégiu, ako aj nemožnosťou bez predošlého rokovania uvaliť sankciu subjektu
porušujúcemu VZN, prípadne zákon. V diskusii k tomuto bodu Ing. Bočková dala návrh
nevytvárať komisie v polovici funkčného obdobia. Ing. Uhrík poznamenal, že starosta by mal
predmetné situácie riešiť z titulu svojej funkcie. Následne dal starosta hlasovať o neschválení
návrhu doplnenia Štatútu komisií obecného zastupiteľstva:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 17/2016, ktorým
Obecné zastupiteľstvo nechválilo doplnenie Štatútu komisií obecného zastupitelstva.

K bodu 7
Na úvod tohto bodu programu starosta uviedol, že 22.09.2016 bola na Obecný úrad
doručená Petícia za zákaz prejazdu mechanizačných zariadení a kamiónov po ulici od
COOP Jednota po Roľnícke družstvo Pavlice, ktorou tam podpísaní občania v zmysle
petičného práva požadujú zabezpečenie zákazu prejazdu uvedenej techniky nakoľko jej
prejazdom dochádza k poškodzovaniu majetku občanov, dochádza k poškodzovaniu
obecného majetku, trávnatých plôch, sústavne sú znečiťované fasády domov a pod. Starosta
ďalej uviedol, že predmetnú situáciu už niekoľkokrát kozultoval s vedením Roľníckeho
družstva, pričom upozorňoval najmä na rýchlosť prejazdu techniky a vyhýbanie sa.
K udedenej problematike bol prizvaná aj dopravná polícia – Ing. Baxa, s ktorým hľadali
najvhodnejšie riešenie. Ďalej starosta uviedol, že riešení je niekoľko, ale dve základné. Prvé
predstavuje petičný návrh – úplný zákaz. Druhé riešenie – jednosmerná premávka pre
mechanizmy a nákladné vozidlá.
K tomuto bodu prebehla diskusia, do ktorej sa svojimi príspevkami zapájali všetci
prítomní na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Na jej konci nastala zhoda na potrebe
prediskutovania danej problematiky s vedením Roľníckeho družstva. Následne dal starosta
hlasovať o návrhu:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 18/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad zorganizovať pracovné stretnutie
s vedením Roľníckeho družstva v Pavliciach s témou dopravy nákladných vozidiel v obci
a hlučnosti z areálu roľníckeho družstva.
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K bodu 8
Starosta prítomný prečítal žiadosť Ing. Sone Sedlákovej o odkúpenie obecného
pozemku vo výmere cca 17m x 3m pred domom súp. č. 63 z dôvodu vybudovania plotu. Po
krátkej diskusii k tomuto bodu dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 19/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom časti pozemku p.č. 177/1 pred
domom súp.č. 63.
K bodu 9
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: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 20/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo šiestu zmenu rozpočtu obce Rozpočtovými
opatreniami č.8, č.9, č. 10 na rok 2016.
K bodu 10
Úvodom tohto bodu programu starosta v stručnosti oboznámil prítomných o priebehu
valného zhromaždenia spoločnosti MAVOS, s.r.o., konaného 22.09.2016, pričom jedným
z hlavných výstupov je zmena na poste konateľa spoločnosti. Starosta predstavil nového
konateľa spoločnosti – pána Ivana Zrnčíka. Legislatíva vyžaduje v tomto prípade schválenie
Obecným zastupiteľstvom nového konateľa. Po krátkej diskusii Ing. J.Bočková ako členka
dozornej rady spoločnosti MAVOS, s.r.o. odporučila vysloviť súhlas s novým konateľom.
Následne dal starosta hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 1 (I.Manek), proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č.
21/2016, ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 11ods. 4 písm. l) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení do funkcie konateľa pána Ivana Zrnčíka, nar. 22.09.1967,
trvale bytom Ružová 607/7, Pusté Úľany, 925 28 do funkcie konateľa spoločnosti MAVOS,
s.r.o. so sídlom Voderady 262, 919 42, IČO: 36 666 149.

K bodu 11
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Nižňana o prednesenie
správu z vykonanej kontroly. Hlavný kontrolór predmetnú správu predniesol.
Poslanci OZ správu hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.
V ďalšom priebehu rokovania Ing. D.Maják Cedulová položila otázku – kam treba
nahlasovať požiar, či sa takto nemajú osloviť najprv hasiči (DHZ). R.Moncman v svojej
odpovedi uviedol, že požiare o.i. treba ohlasovať na linku 112, následne dispečer osloví
hasičov – profesionálov do ktorých územnej kompetencie výkon spadá. V prípade ak
profesionálny HZ potrebuje pomoc, povolá DHZ podľa kategórií „A“, „B“, „C“.
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V ďalšom priebehu rokovania vystúpili zástupcovia TJ Družstevník Pavlice, ktorí
predložili žiadosť o dotáciu na kompenzáciu nákladov spojených s chodom klubu za sezónu
2016/2017 vo výške 3.400,00 €. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že predmetnými finančnými
prostriedkami by boli vykryté len náklady na administratívne potreby klubu ako napríklad
poplatky za rozhodcov, registračné poplatky a pod.
V ďalšom priebehu programu požiadal o slovo Ing. P.Uhrík, ktorý v svojom vystúpení
požiadal o zverejňovanie informácií o projektoch, do ktorých bola zapojená obec na webovej
stránke. Ing. Peter Uhrík v ďaľšom svojom vystúpení sa informoval na funkčnosť
kamerového systému ako aj na výmenu telekomunikačných (drevených) stĺpov.
V ďalšom priebehu rokovania k tomuto bodu programu dala Ing. Bočková podnet na
orez stromov pri budove základnej školy a pani M.Šuranová dala podnet na výrez borovice
rastúcej v tesnej blízkosti „lipy samostatnosti“ v areáli cintorína. Starosta uviedol, že podnety
budú preverené a vykonané.
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 26.09.2016
Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

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