Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 03.05.2016 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. 1/2016 - Prevádzkový poriadok
pohrebiska na území Obce Pavlice
6. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
7. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2015
8. Schválenie použitia prebytku hospodárenia – rezervného fondu obce
9. Informácia o zapájaní sa do Programu rozvoja vidieka a iných príspevkových programov
10. Rôzne, diskusia
11. 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, chýbajúca poslankyňa I.Stachová ako aj R.Moncman sa z
rodinných dôvodov zo zasadnutia OZ ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa
schopné.

K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Jozefína Bočková a Erik Kollár. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Peter
Uhrík, 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 v rámci bodu č. 10 - Rôzne bude prerokovaná IV. Zmena
rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4 a č.5. 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 uznesenia č. 1/2016 (nájomná zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou)
a k uzneseniu č. 5/2016 (pripomienky k situácii na cintoríne) uviedol, že na Obecnom úrade
nenašiel exemplár žiadnej nájomnej zmluvy, ktorej predmetom by bol prenájom pozemkov
v areáli miestneho cintorína. Ten bol nájdený až na fare vo Voderadoch, no jeho predmetom
bol prenájom iba pozemku pod kostolom. Na základe uvedených skutočností starosta
inicioval kroky smerujúce k podpisu novej nájomnej zmluvy s RKC, čo sa aj stalo dňa
22.02.2016. Ďalšie tvrdenia (o nelegálnom výbere finančných prostriedkov za hrobové
miesta, platnosť VZT o prevádzke pohrebiska č. 1/2006 zo dňa 16.11.2006) boli prerokované
s prokurátorom – JUDr. Kleimanom, ktorý sa vyjadril, že postup Obecného úradu bol
v súlade so zákonmi a že ak obecné zastupiteľstvo prijme nový prevádzkový poriadok
pohrebiska, môže v ňom špecifikovať nové predmety úpravy.
K uzneseniam OZ č. 3/0216 (štatút komisií pri OZ) a č. 4/2016 (voľba predsedu
KKŠŠ) uviedol, že Komisia pre kultúru, školstvo a šport už zasadala.
K uzneseniu č. 2/2016 (prejazd poľnohospodárskej techniky cez dedinu, najmä Dolný
koniec) starosta uviedol, že medzi obecným úradom a vedením RD Pavlice sa uskutočnilo
niekoľko rokovaní. Výsledkom týchto rokovaní je prísľub reálnej pomoci pri čiastočnej
rekonštrukcii povrch vozovky v časti obce Dolný koniec. Ďalej starosta uviedol, že vedenie
RD Pavlice ešte nemá presne vymedzené nové usporiadanie v areáli RD a to by mohlo mať
v budúcnosti výrazný vplyv na odklon dopravy z centra obce.
K bodu 5
Starosta skonštatoval, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Pavlice bol zverejnený viac ako 15 dní, no
nikto nedoručil k nemu žiadnu pripomienku a následne sa opýtal prítomných, či majú
k predmetnému návrhu VZN doplnenia – pripomienky. Ing. Bočková prezentovala svoje
pripomienky v čl.2 písm. e), m), čl.4, čl. 9. Ing.Uhrík sa v svojom vystúpení zamýšľal nad
uplynutím tlecej doby vs. plynutím a uplynutím doby prenájmu hrobového miesta. Zoširoka
bola všetkými poslancami rozdiskutovávaná téma horizontálnej nerovnosti prirodzeného
terénu a základov (ohnísk) hrobových ako aj rozmerov hrobových miest. Na základe diskusie
boli do návrhu VZN zapracované rozmery hrobových miest.
Na záver rokovania k tomuto bodu programu dal starosta hlasovať o návrhu VZN
spolu so zapracovanými pripomienkami:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 06/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území Obce Pavlice.
K bodu 6
Starosta požiadal pána hlavného kontrolóra Ing. Stanislava Nižňana o prednesenie
správu k záverečnému účtu obce za rok 2015. Hlavný kontroló predmetnú správu predniesol.
K bodu 7 a 8
Starosta požiadal ekonómku obce Janu Krivosudskú o prezentovanie návrhu
záverečného účtu obce za rok 2015. Nakoľko poslanci obdržali s časovým predstihom
predmetný návrh, tak ekonómka len v stručnosti uviedla tento návrh, pričom na záver
prečítala aj správu audítora za rok 2015.
Následne starosta požiadal o pripomienky. Ing. Bočková sa v svojom vstupe pýtala
na rozdiel v príjmoch na dani z nehnuteľnosti, na príspevok zo sociálneho fondu na
regeneráciu pracovnej sily, na poplatky za smeti a na navýšenie hmotného majetku obce
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z dôvodu oceňovania pozemkov. Spýtala sa, či to nie je umelé navyšovanie majetku obce.
Odpovedala jej J.Krivosudská s tým, že nejedná sa o umelé navyšovanie majetku obce, ale
je to legálny postup v zmysle vyhlášky č. 492/2004; ktorá stanovuje všeobecnú hodnotu
pozemkov v závislosti od počtu obyvateľov.
Hlavný kontrolór sa zapojil do diskusie s tým, že obec má reálne 2 možnosti
oceňovania nehnuteľností: 1. súdnym znalcom v danom odbore alebo 2. postupom na
základe uvedenej vyhlášky.
Starosta uviedol, že možno hlasovať „o schválení záverečného účtu s výhradou“,
pričom táto výhrada by bola presne špecifikovaná. Hlavný kontrolór uviedol, že v prípade ak
majú poslanci určité pochybnosti je ešte dosť času získať podrobnejšie informácie
o oceňovaní pozemkov v samospráve – záverečný účet za rok 2015 by mal byť schválený do
30.06.2016. Následne starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu programu bez hlasovania
o návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 s tým, že budú podniknuté kroky k získaniu
podrobnejších informácií o oceňovaní pozemkov v samospráve.
K bodu 9
Starosta prezentoval skutočnosť, že obec podala žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka na rekonštrukciu domu smútku s okolím, pričom
špecifikoval projekt, verejné obstarávanie (EKS) ako aj samotnú žiadosť. Uviedol, že prvé
výsledky posudzovania žiadosti by mali byť na jeseň.
Ďalej starosta uviedol, že miestna akčná skupina MAS 11 plus pri Mikroregióne 11
plus dostala pozitívnu hodnotiacu správu k strategickému dokumentu MAS 11 plus. Starosta
uviedol, že je to však len prvý z dvoch krokov, aby MAS 1 plus bola v tomto úspešná.
Aktuálnymi sa stali výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-CZ.
Starosta uviedol, že si spolu so starostom Pavlíc v Českej republike vymenili informácie
o týchto výzvach s tým, že by sa obe obe strany rady zapojili do tejto spolupráce. Starosta
požiadal prítomných o nápady, návrhy aby ich mohol prekonzultovať na riadiacom orgáne
danej výzvy.
K bodu 10
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. 07/2016,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo druhú zmenu rozpočtu obce Rozpočtovými
opatreniami č.4, č.5 na rok 2016.
V ďalšom priebehu rokovania starosta tlmočil záujem spoločnosti POREK s.r.o.,
Trenčianska 24, Bratislava 821 09, IČO: 35917679 vykupovať palety na dočasnom zbernom
dvore. V krátkej diskusii sa prítomní zhodli, že výkup paliet bude regulovaný zmluvou a ato
tak, aby nenarušil prevádzku dočasného zberného dvora.
V ďalšom priebehu rokovania starosta prítomných informoval o skutočnosti, že dnes
t.j. v utorok 03.05.2016 prebehol zápis detí do Materskej školy Pavlice. Riaditeľka MŠ
K.Snohová doplnila starostove informácie. V diskusii k tomuto podbodu programu prítomní
vyjadrili svoj názor, že treba pri prijímaní brať zreteľ na dlhodobé výhliadky MŠ, t.j. prijímať
deti s trvalým pobytom v obci.
V diskusii požiadal o slovo Ing. P.Uhrík, ktorý mal pripravené 3 otázky: 1. máme
všteky obecné budovy odkanalizované?, 2. mala by byť na vstupe do obce tabuľa
upozorňujúca na prevádzku kamerového systému v obci?, 3. dá sa zintenzívniť podávanie
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informácií občanom oficiálnou cestou? Na uvedené otázky odpovedal starosta: 1. plne
odkanalizované obecné budovy sú len MŠ a budova ZŠ, hasičská zbrojnica má prípojku
dotiahnutú do budovy, dom smútku bude mať žumpu, v najbližšej dobe (podľa stavu
finačných prostriedkov by sme pristúpili k napojeniu budovy kultúrneho domu; 2. áno, mali by
byť tabule a obec ich zabezpečí; 3. nie je problém s nahrávaním príspevkov, informácií či
oznamov na webovú stránku, otázkou zostáva, či to už nie je redaktorská činnosť.
V diskusii požiadala o slovo Ing. J.Bočková, ktorá sa v svojom príspevku zamýšľala
nad nejednotným postupom pri informovaní o oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky
o obci.
K bodu 11
Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
bolo prijatých 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.
V Pavliciach dňa 03.05.02.2016
Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

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