Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 26.06.2017 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. Kontrola uznesení OZ
5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2016
6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
8. MAVOS, s.r.o. – správa konateľa
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. Poslankyňa Ing. Ivančíková oznámila neskorší príchod z
pracovných dôvodov. Ďalej starosta prítomným oznámil, že pán Igor Manek si zmenil trvalé
bydlisko do inej obce ako sú Pavlice a teda poslanecký mandát mu zo zákona zanikol.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ivana Stachová a Erik Kollár. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Peter Uhrík,
predseda, Ing.Jozefína Bočková, členka, Erik Kollár, člen.
Starosta navrhol na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tak ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že v rámci bodu č. 9 - Rôzne bude prerokovávaná informácia
o stave v Materskej škole v Pavliciach. Starosta prítomným tlmočil žiadosť konateľa
spoločnosti MAVOS, s.r.o. o prerokovanie bodu č. 8 ako prvého a to z pracovných dôvodov
konateľa. 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
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Starosta obce predniesol jednotlivé uznesenia z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva s uvedením spôsobu plnenia.
K bodu 5
Starosta požiadal ekonómku obce Janu Krivosudskú o prezentovanie návrhu
záverečného účtu obce za rok 2016. 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 2016.
(Počas prerokovávania tohto bodu programu sa dostavila Ing.Ivančíková).
Následne starosta požiadal o pripomienky. Po menšej diskusii k tomuto bodu
programu dal starosta hlasovať o uznesení č. 21/2017:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrady.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia, za rok 2016 vo výške
30 507,54 eur na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účtovný výsledok hospodárenia za rok 2016
Náklady k 31.12.2016 /účtovná trieda 5/
Výnosy k 31.12.2016 /účtovná trieda 6/
Hospodársky výsledok po zdanení

234 802,63
251 745,35
16 942,72

Hospodársky výsledok sa zaúčtuje na účet +/- 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z minulých rokov.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 1 (Ing.J.Ivančíková), proti: 0 / bolo prijaté uznesenie
OZ č. 21/2017, ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet Obce Pavlice
bez výhrad.
K bodu 6
Na úvod tohto bodu programu starosta uviedol, že 28.03.2017 skončilo volebné
obdobie kontrolóra Obce Pavlice p. Ing. Stanislava Nižňana. A na základe toho, že do druhej
vyhlásenej voľby podala prihlášku jedna kandidátka (Mgr.Tomovičová), no pred rokovaním
Obecného zastupiteľstva ju stiahla, navrhuje starosta vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
na deň 19.09.2017 a termín výberového konania v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení § 18a ods. 2 od 27.06.2017 do 11.09.2017 (stanovený ako posledný
deň doručenia obálok do 15:00 hod. vrátane) s tým, že samotná voľba by prebehla dňa
19.09.2017 na zasadnutí OZ. Starosta ďalej prítomných oboznámil s podkladmi k voľbe
hlavného kontrolóra. Po krátkej diskusii a drobných úpravách v texte 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. 22/2017,
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 19.09.2017 so zverejnením na úradnej tabuli, obecnom webe od 27.06.2017 do
11.09.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
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Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 23/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce od 27.06.2017 do 11.09.2017. Termín doručenia prihlášok-obálok je do
11.09.2017 do 15:00 hod. (vrátane).
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 24/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje postup voľby kontrolóra obce Pavlice v súlade s § 18a,
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. podľa predloženého návrhu.

K bodu 7
Starosta požiadal ekonómku obce J.Krivosudskú o prednesenie návrhu zmeny
rozpočtu. Po krátkej diskusii dal starosta na návrh Ing. Uhríka hlasovať o uznesení o
zasielaní skutočného plnenia rozpočtu:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 25/2017,
podľa ktorého bude Obecný úrad v zmysle § 10 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Pavlice zasielať štvrťročné plnenie rozpočtu poslancom Obecného
zastupiteľstva.
Následne dal starosta o predmetnom návrhu zmeny rozpočtu hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 1 (Ing.J.Bočková), proti: 0 / bolo prijaté uznesenie
OZ č. 26/2017, ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo štvrtú zmenu rozpočtu obce
Rozpočtovými opatreniami č.4, č.5 na rok 2017.
K bodu 8
Starosta požiadal konateľa spoločnosti MAVOS, s.r.o. pána Ivana Zrnčíka
o prednesenie správy o aktuálnom stave spoločnosti MAVOS, s.r.o., ktorý tak aj urobil.
Následne prebiehala diskusia medzi poslancami a konateľom napr. o tzv. stratovej
vode, neplatičoch, priemyselnom parku vo Voderadoch, o „čiernych“ odberoch.
Poslanci OZ správu konateľa zobrali na vedomie.
K bodu 9
Na úvod starosta chronologicky zhrnul dej okolo Materskej školy v Pavliciach od
ukončenia pracovného pomeru pani Kataríny Snohovej až po zavádzanie rodičov klamlivými
tvrdeniami na starnu vedenia obce ako aj o nenaplnených ambíciách nemenovanej členky
pedagogického zboru. Následne prebehla búrlivá diskusia. Starosta ukončil diskusiu
oznamom o vzdaní sa členstva za obec v Rade MŠ pani Anny Klasovej. Do tejto funkcie
navrhol Doc. PaedDr. Barboru Kováčovú, PhD a dal o tom hlasovať:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa:0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 27/2017,
ktorým Obecné zastupiteľstvo zvolilo doc. Paedr. Barboru Kováčovú, PhD do funkcie člena
Rady školy pri Materskej škole Pavlice.
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V ďalšom priebehu rokovania starosta chronologicky zhrnul dej a skutočnosti okolo
úpravy centrálnej zóny obce. Následne prebehla búrlivá diskusia.
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 26.06.2017
Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

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

Zverejnené: 24.10.2017
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