Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 05.10.2017 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. Sľub poslanca – náhradníka.
5. Kontrola uznesení OZ
6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
8. Prerokovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pavlice
9. Záver

Priebeh rokovania:

K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice otvoril a viedol starosta obce. V
úvode rokovania privítal prítomných. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci
Obecného zastupiteľstva. 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 Ing. Jozefína Bočková. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ivana
Stachová, predsedníčka, Ing. Jana Ivančíková, členka, Ing. Peter Uhrík, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že v rámci bodu č. 9 bude prerokovávaný návrh p. Hutára na
prefinancovanie časti kanalizácie v obci. Nakoľko nemal nikto doplňujúci alebo pozmeňujúci
návrh, starosta dal hlasovať za program s vyššie uvedenými zmenami a doplneniami:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bol prijatý program zasadnutia.

K bodu 4
Starosta obce predniesol znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a vyzval
poslanca – náhradníka pána Milana Petíka, aby svojim podpisom pod prečítaným textom
potvrdil svoj súhlas s textom sľubu. Ten tak aj urobil. Starosta konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo má opäť plný počet členov.
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K bodu 5
Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia.
K bodu 6
Na úvod tohto bodu programu starosta uviedol, že 28.03.2017 skončilo volebné
obdobie hlavného kontrolóra Obce Pavlice. A na základe toho, že do tretej vyhlásenej voľby
nepodal prihlášku ani jeden kandidát, navrhuje starosta vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
na deň 07.11.2017 a termín výberového konania v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení § 18a ods. 2 od 06.10.2017 do 02.11.2017 (stanovený ako posledný deň doručenia
obálok do 15:00 hod. vrátane) s tým, že samotná voľba by prebehla dňa 07.11.2017 na
zasadnutí OZ. Starosta ďalej prítomných oboznámil s podkladmi k voľbe hlavného kontrolóra.
Po krátkej diskusii najmä o výške úväzku hlavného kontrolóra dal starosta hlasovať
o uzneseniach súvisiacich s voľbou hlavného kontrolóra obce:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 28/2017,
ktorým Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Pavlice v súlade s
§ 18a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
deň 07.11.2017 so zverejnením na úradnej tabuli, obecnom webe od 06.10.2017 do
02.11.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 29/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
obce od 06.10.2017 do 02.11.2017. Termín doručenia prihlášok-obálok je do 02.11.2017 do
15:00 hod. (vrátane).
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 30/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje postup voľby kontrolóra obce Pavlice v súlade s § 18a, ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. podľa predloženého návrhu.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 31/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Pavlice
v súlade s § 18a ods. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na 12% týždenného
pracovného času, čo predstavuje 4,5 hodín týždenne. Pracovnú zmluvu uzavrie starosta obce
s právoplatne zvoleným kontrolórom najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného
obdobia predchádzajúceho kontrolóra v zmysle § 18a ods. 7 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.

K bodu 7
Starosta prítomných informoval o zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením v jeho
kompetencii, následne požiadal ekonómku obce J.Krivosudskú o prednesenie návrhu ďalšej
zmeny rozpočtu. Po krátkej diskusii dal starosta na návrh Ing. Uhríka hlasovať o uznesení o
zasielaní skutočného plnenia rozpočtu:
Počet prítomných poslancov: 6
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Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 1 (M.Petík), proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č.
32/2017, ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo siedmu zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým
opatrením č.8 na rok 2017.

K bodu 8
Starosta požiadal Ing. Bočkovú o prednesenie návrhu zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Pavlice, ktorá tak aj urobila. V diskusii k tomuto bodu programu
sa prítomní zhodli, že je dobré, aby obec mala takýto dokument. Ďalej sa dohodli, že na tomto
zasadnutí OZ predmetný dokument ešte schvaľovať nebudú, ale v čase medzi zasadnutiami
OZ zapracujú do neho svoje pripomienky.
K bodu 9
Na úvod tohto bodu programu starosta prečítal prítomným návrh prefinancovania
obecnej kanalizácie v časti uličky „Pústka“ vo výške cca 10 tis.€ a to vo forme bezúročnej
pôžičky s výškou splátok 200,- €, pričom poskytovateľom pôžičky by bol pán Štefan Hutár,
bytom Pavlice 79, ako fyzická osoba. Po diskusii k tomuto bodu programu starosta
skonštatoval, že požiada o stanovisko audítorku obce o stanovisko, či môže obec ísť do
takéhoto právneho vzťahu s fyzickou osobou.
V ďalšom priebehu programu bola prerokovávaná dopravná situácia v obci, najmä na
„Dolnom konci“, ku ktorej bolo prijaté uznesenie:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 33/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zákaz prejazdu nákladných áut cez miestne komunikácie
v Obci Pavlice vedúce do areálu Roľníckeho družstva v Pavliciach v čase od 22:00 hod. do
06:00 hod. a žiada Roľnícke družstvo v Pavliciach o zabezpečenie dopravy do a z areálu
Roľníckeho družstva v Pavliciach mimo uvedených hodín.

V ďalšom priebehu programu bola prerokovávaná realizácia stavebných prác na
parcele č.91, k čomu bolo prijaté uznesenie:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 34/2017,
ktorým Obecné zastupiteľstvo odporúča Obecnému úradu opätovné zaslanie podnetu na
Spoločný obecný úrad týkajúci sa nerealizácie stavby na parcele č. 91 v súlade s Rozhodnutím
o dodatočnom povolení stavby č. Výst.PAV-34/2016/Ge-13 stavebníkom – Ing. Soňa
Sedláková.
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.
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V Pavliciach dňa 05.10.2017
Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

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

Zverejnené: 24.10.2017
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