Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 16.02.2016 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. Správa o zapojení sa do Programu rozvoja vidieka
6. Prerokovanie štatútu komisií obecného zastupiteľstva
7. Rôzne, diskusia
8. 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 šiesti
poslanci Obecného zastupitelstva, chýbajúca poslankyňa Ing. J.Bočková sa zo zdravotných
dôvodov zo zasadnutia OZ ospravedlnila. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.

K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bol určený starosta Mgr. Ľubomír Baláž. Za overovateľov zápisnice
boli určení Ivana Stachová a Ing.Peter Uhrík. Do návrhovej komisie boli zvolení: Erik Kollár,
predseda, Igor Manek, člen, Ing. Jana Ivančíková, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že pán hlavný kontrolór prednesie správu o kontrolnej
činnosti v roku 2015 v bode rôzne. 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 4
Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia. Sú to uznesenia č. 27/2015 (sadzobník cien),
28/2015 (VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobný stavebný
odpad na území obce Pavlice), 29/2015 (VZN č.3/2015 – Prevádzkový poriadok dočasného
zberného dvora), 30/2015 (rozpočet na rok 2016), 31/2015 (rozpočtové opatrenia č.7., 8., 9).
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K bodu 5
Starosta prezentoval využitú možnosť zapojenia sa do Programu rozvoja vidielka
v zmysle priorít prerokovaných na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2015 a to
žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na miestnu komunikáciu spájajúcu križovatku pri
hasičskej zbrojnici a budovu Obecného úradu (prepoj medz cestou III.triedy a obecnou
nehnuteľnosťou. Bol vypracovaná projektová dokumentácia, prebehlo výberové konanie,
pričom zvíťazila spoločnosť Doprastav a.s. a na záver bola 10.02.2016 podaná žiadossť
o NFP.
Starosta ďalej informoval, že preskúmava možnosť zapojenia sa o príspevok na
rekonštrukciu domu smútku. Pri tejto činnosti bola zistená skutočnosť, že Obec Pavlice nemá
zmluvne zabezpečenú celú oblasť cintorína, ale len časť. Pozemok pod cintorínom ako aj
pod kostolom je majetkom Rímsko katolíckej cirkvi.
O slovo požiadala pani Mariana Šuranová, ktorá uviedla,že existuje zmluva na
prenájom celého cintorína a to na dobu neurčitú. Starosta oponoval, že na obecnom úrade
sa exemplár takejto zmluvy nenachádza, ale preverí uvedenú skutočnosť. Pre prípad, že by
tomu tak nebolo, požiadal poslancov o schválenie uznesenia – súhlasu s nájmom pozemkov
p.č. 1421/1 registra „E“, 1422 registra „E“, 1423 registra „C“, k.ú. Pavlice, ktoré sú evidované
na LV č. 318, na ktorých sa nachádza miestny cintorín a blízke okolie od Rímskokatolíckej
cirkvi a to minimálne na 10 rokov s výškou symbolického nájomného, pokiaľ sa nepreukáže
iný majetkoprávny vzťah:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 01/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nájmom pozemkov p.č. 1421/1 registra „E“, 1422
registra „E“, 1423 registra „C“, k.ú. Pavlice, ktoré sú evidované na LV č. 318, na ktorých sa
nachádza miestny cintorín a blízke okolie od Rímskokatolíckej cirkvi a to minimálne na 10
rokov s výškou symbolického nájomného, pokiaľ sa nepreukáže iný majetkoprávny vzťah.
Pri prerokovávaní tohto bodu programu sa rozdiskutovala aj téma prejazdu
poľnohospodárskej a inej techniky cez miestne komunikácie v dedine. Na záver tejto diskusie
dal starosta hlasovať o uznesení:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 02/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad na prerokovanie prejazdu ťažkej
techniky cez dedinu, najmä časť Dolný koniec s vedením RD Pavlice s cieľom túto dopravu
vylúčiť alebo obmedziť.
K bodu 6
Starosta prezentoval návrh štatútu komisií obecného zastupiteľstva. Pri krátkej
diskusii k tomuto bodu programu bolo poslancami navrhnuté, aby v danej chvíli bola
predmetom len jedna komisia so zameeraním na kultúru, šport a školstvo. A navrhovaná
komisia ochrany verejného poriadku ako aj komisia životného prostredia a výstavby by bola
prerokovávaná neskôr. Na základe uvedeného dal starosta hlasovať o štatúte s navrhnutými
zapracovanými zmenami:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 03/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút komisií obecného zastupitelstva.
Na základe schváleného štatútu komisií starosta navrhol do funkcie predsedkyne
Komisie pre kultúru, školstvo a šport pani Ivanu Stachovú a dal o tom hlasovať:
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Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 1 (I.Stachová), proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č.
04/2016, ktorým Obecné zastupiteľstvo zvolilo do funkcie predsedkyne Komisie pre kultúru,
školstvo a šport pani Ivanu Stachovú.
K bodu 7
Starosta požiadal pána hlavného kontrolóra Ing. Stanislava Nižňana o prednesenie
správu o kontrolnej činnosti v roku 2015. Hlavný kontroló predmetnú správu predniesol,
pričom zdôraznil, že nadobudol účinnosť nový zákon o finančnej kontrole.
V diskusii požiadala o slova pani Mariena Šuranová, ktorá prezentovala problémy,
s ktorými sa stretá na miestnom cintoríne – otáčanie sa áut na voľnej ploche, regulácia výšky
„ohnísk“ hrobov, nestaranie sa o cintorín. Ďalej uviedla, že VZN o pohrebníctve je neplatné,
nakoľkjo je nový zákon o pohrebníctve ako aj schválené poplatky za hrobové miesta sú
v rozpore so zákonom. Zároveň v svojom vystúpení požiadala o presun knižnice do tzv.
počítačovej miestnosti v budove základnej školy, podotkla, že oplotenie areálu ZŠ je
nepekné a je neporiadok vo vnútri areálu.
Starosta v reakcii na uvedené skutočnosti poznamenal, že mu nie je známa
skutočnosť o novom zákone o pohrebníctve a že ostatné uvedené body preverí. Na žiadosť
poslancov dal o vyššiew uvedenom hlasovať k informáciám uvedeným v diskusii na tému
„cintorín“:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 05/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad preverením stavu prednesených
pripomienok a navrhnutím prípadných opatrení.
V diskusii požiadal o slovo pán Milan Petík, ktorý prečítal stanovisko Poľovníckeho
združenia Srnec Pavlice o ochrane krkavcovitých druhov vtákov vo vybranývh chránených
vtáčích územiach ako reakciu na list Okresného úradu, Odb.starostlivosti o životné
prostredie.
Ďalej v diskusii požiadala o slovo Ing. Daniela Maják Cedulová, ktorá poukázala na
úskalia stavby príjazdovej komunikácie k domu na obecnom pozemku a prípadný následný
prevod vlastníctva tejto stavby na obec. Zároveň požiadala o osadenie dopravných značiek
zakazujúcich prejazd áut v uličke „Pústka“.
K bodu 8
Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
bolo prijatých celkom päť (5) 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 17.02.2016
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Zapísal:

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

Overovatelia:

.........................................
Ivana Stachová

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

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