Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 24.04.2017 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. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. MAVOS, s.r.o. – situácia v spoločnosti
7. Zapojenosť obce do projektov
8. Rôzne, diskusia
9. 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 štyria
poslanci Obecného zastupitelstva. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné. Poslanci
I.Manek a P.Uhrík mali ohlásené drobné meškanie.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená pani Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Roman Moncman a Ivana Stachová. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Jozefína
Bočková, predsedkyňa, Ing.Jana Ivančíková, členka, Ivana Stachová, členka.
Starosta navrhol na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva tak, ako
bol uvedený v pozvánke s tým, že navrhuje doplniť bod programu – zmena rozpočtu obce,
ktorý by bol prerokovávaný po bode č. 5.
Nakoľko nemal nikto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh, starosta dal hlasovať za
program s vyššie uvedenými doplneniami:
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovaním / za: 4, 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.
Pričom k uzneseniam č. 1/2017 – 5/2017, ktorými bola vyhlásená voľba hlavného
kontrolóra uviedol, že boli realizované, no žiaden kandidát sa do voľby neprihlásil, tak neboli
naplnené.

Strana 1 z 5

Na základe uznesenia č. 6/2017 Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s odpredajom časti
pôvodného pozemku p.č. 1161/6 a to pozemku p.č. 1161/13 oddeleného z pozemku p.č.
1161/6 vo výmere 27 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bola podpísaná kúpna
zmluva a návrh na vklad do katastra nehnuteľností a následne bol podaný návrh na vklad.
Uznesením č. 7/2017 bola jednotlivými krokmi preklasifikovaná pôžička pre
spoločnosť MAVOS, s.r.o. Dotácia vo výške 5.541,- € bola poukázaná na účet spoločnosti
MAVOS, s.r.o.
Uznesením č. 8/2017 Obecné zastupiteľstvo schválilo ukončenie nájmu priestorov
v kultúrnom dome s nájomcom Milanom Pastuchom. Starosta uviedol, že bol podpísaný
dodatok k nájomnej zmluve, ktorým bolo predmetné uznesenie uvedené do praxe.
Uznesením č. 9/2017 Obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad realizáciou
inzercie na prenájom nebytových priestorov baru v kultúrnom dome. Starosta uviedol, že
vzhľadom na cenu inzercie oslovil 2 realitné kancelárie, no zatiaľ bez efektu.
Na základe uznesenia č. 10/2017 a č. 11/2017 bol realizovaný postup pri
zverejňovaní zápisnice a uznesení z rokovania.
Starosta prítomných informoval, že na základe uznesenia č. 12/2017 prebiehali
rokovania s vlastníkmi pozemkov vhodnými na budúcu príjazdovú komunikáciu
k Roľníckemu družstvu. Momentálne sú rokovania v záverečnej fáze.
K bodu 5
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 prvej
vyhlásenej voľby nepodal prihlášku ani jeden kandidát, navrhuje starosta vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra na deň 24.04.2017 a termín výberového konania v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18a ods. 2 od 25.04.2017 do 06.06.2017 (stanovený
ako posledný deň doručenia obálok do 15:00 hod. vrátane) s tým, že samotná voľba by
prebehla dňa 13.06.2017 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:
(Počas prerokovávania tohto bodu programu sa dostavil Ing.Peter Uhrík)
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 13/2017,
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 13.06.2017 so zverejnením na úradnej tabuli, obecnom webe od 25.04.2017 do
06.06.2017.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 14/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce od 25.04.2017 do 06.06.2017. Termín doručenia prihlášok-obálok je do
06.06.2016 do 15:00 hod. (vrátane).
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 15/2017, 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 5a
Starosta na úvod tohto bodu programu požiadal ekonómku obce – pani J.Krivosudskú
o prezentovanie tretej zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.3. K samotnému
rozpočtovému opatreniu bola diskusia minimálna. Rozdiskutovávaná bola téma tzv. stratovej
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vody, ktorú musí obec uhradiť. Cieľom diskusie bolo hľadanie možných riešení ako
nezaťažovať rozpočet obce. Bola prerokovávaná aj výška faktúry za elektroinštalačné práce
na hasičskej zbrojnici – nahradenie starého bleskozvodu novým. Na základe vyššie
uvedeného dal starosta hlasovať o uzneseniach:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 16/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 3.550,- € na úhradu
faktúry za elektroinštalačné práce na hasičskej zbrojnici.
(Počas prerokovávania tohto bodu programu sa dostavil I.Manek)
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 5, zdržal sa: 1 (I.Manek), proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 17/2017,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tretiu zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým
opatrením č. 3 na rok 2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 18/2017, ktorým
Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad na rokovanie s konateľom spoločnosti
MAVOS, s.r.o. o predloženie návrhov technických opatrení na elimináciu únikov vody
z obecného vodovodu.
K bodu 6
Na úvod tohto bodu programu starosta prítomných informoval o nákupe vodomerov
z dôvodu povinnej výmeny. K tejto informácii sa rozprúdila diskusia smerujúca
k možnostiam, na základe ktorých by obecný rozpočet nebol zaťažovaný takýmito nákladmi.
Starosta upozornil, že obec ako vlastník vodovodu musí takýto náklad znášať. Ing. Bočková
navrhla doplniť sadzobník poplatkov o takýto poplatok, resp. prenajímať vodomer. Starosta
odpovedal, že poplatky sú za služby a vodomer je vec; ak by obec prenajímala vodomer, išlo
by o prenájom hnuteľných vecí a teda o podnikateľskú činnosť.
V ďalšom priebehu rokovania starosta prítomných oboznámil s textom listu zaslaného
poslancom obce Slovenská Nová Ves, ktorého hlavným motívom bolo nepodpísanie
zápisnice z decembrového valného zhromaždenia spoločnosti MAVOS, s.r.o. starostom
obce Slovenská Nová Ves ako overovateľa zápisnice. Zdôraznil, že nejde len o podpis ako
taký, ale o nebrzdenie tzv. ozdravných procesov v spoločnosti MAVOS, s.r.o. Starosta
uviedol, že spolu so štatutárom obce Voderady ako aj s konateľom spoločnosti sa snažili
vypočuť výhrady Mgr. Szládicseka, vysvetľovať situáciu okolo spoločnosti, no žiaľ bez
úspechu. Dokonca bolo zrealizované aj stretnutie s poslancami Slovenskej Novej Vsi, na
ktorom všetky sporné body boli vysvetlené, pochopené a dostali sme ubezpečenie, že
starosta Slovenskej Novej Vsi podpíše predmetnú zápisnicu ako aj ostatné súvisiace
dokumenty. Nestalo sa. List poslancom Slovenskej Novej Vsi je súčasťou snahy riešiť a
vyriešiť patovú situáciu v MAVOS-e.
K bodu 7
V ďalšom priebehu rokovania starosta prítomným oboznámil s výzvami, do ktorých sa
obec zapojila. Na Dobrovoľnú požiarnu ochranu bola zaslaná žiadosť o nové hasičské auto
(zn.Iveco) a protipovodňový vozík. Takisto na DPO bola zaslaná žiadosť na rekonštrukciu
interiéru hasičskej zbrojnice. Na ministerstvo financií bola zaslaná žiadosť na rekonštrukciu
havárijného stavu elektroinštalácia domu telovýchovy. Priamo do Bruselu bola zaslaná
žiadosť v rámci projektu Europe for Citizens o nenávratný finančný príspevok na hasičské
preteky a súvisiace aktivity. Starosta ďalej uviedol, že v najbližšej dobe by sme sa mohli
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zapojiť do výzvy na prevenciu kriminality, ako aj do výzvy Úradu vlády SR, na základe ktorej
by obec mohla získať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie nového detského
ihriska v hodnote cca 20 tis. euro, pričom výška príspevku by mala byť 8 – 13 tis. euro.
Starosta prítomným oznámil, že dal zamerať objekt domu telovýchovy vrátane bufetu a to
hlavne z dôvodu možného uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.
Upozornil na skutočnosť, že len projektová dokumentácia na predmetný objekt by vyšla obec
na cca 25 tis. euro, pričom samotná rekonštrukcia budovy sa bude pohybovať podľa hrubého
odhadu 230 – 260 tis. eur. Ďalej starosta oznámil, že ešte stéle nebola v rámci Programu
rozvoja vidieka vyhlásená výzva na rekonštrukciu domu smútku, hoci mala byť už
v novembri. Zároveň oznámil, že už rok a tri mesiace nemá žiadnu informáciu o už podanej
žiadosti na rekonštrukciu miestnej komunikácie od hasičskej zbrojnice po obecný úrad.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 19/2017,
ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa Obce Pavlice do výzvy Úradu vlády
SR „Podpora rozvoja športu na rok 2017“ výstavbu detského ihriska.
K bodu 8
Na úvod tohto bodu programu starosta prítomným oznámil, že v blízkej budúcnosti
bude vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa / riaditeľky Maaterskej školy
v Pavliciach z dôvodu ukončenia pracovného pomeru riaditeľky MŠ.
Ing. Uhrík navrhol preskúmať možnosť opravy strechy na dome smútku.
Ing. Bočková sa spýtala na výrub stromov – strieborných smrekov pri škole. Starosta
odpovedal, že povolenie máme a výrub môže byť vykonaný, uviedol, že stromy boli
ponúknuté do kostola, no v tom čase už boli zakúpené iné. Zároveň starosta upozornil na
zdravotný stav tzv. lipy samostatnosti na cintoríne.
Ing. Bočková sa ďalej spýtala, či už je podpísaná zmluva na uskladnenie paliet.
Starosta odpvedal, že tomu tak nie je, ale so skladovateľm sme dohodnutí na podstatných
náležitostiach zmluvy. Následne Ing.Bočková iniciovala prijatie uznesenia:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovaním / za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 / bolo prijaté uznesenie OZ č. 20/2017,
ktorým Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad uzatvorením zmluvy o uskladnení
paliet na zbernom mieste s termínom platnosti od 07/2016.
V ďalšom priebehu rokovania starosta prítomných poslancom upozornil na
skutočnosť, že ešte od nich neobdržel vyplnené dotazníky slúžiace ako podkladový materiál
spracovateľovi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Ing. Bočková spolu
s Ing. Uhríkom sa vyjadrili, že dotazníky podľa ich názoru neboli na našu obec a zdali sa im
zložité s nevhodnými otázkami. Ing. Bočková navrhla do tohto procesu zapojiť aj zložky.
K bodu 9
Na záver návrhová komisia prečítala prijaté uznesenia, pričom bolo konštatované, že
bolo prijatých celkom osem (8) 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 24.04.2017
Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

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

Zverejnené na www.pavlice.sk dňa: 25.04.2017

Strana 5 z 5

