Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pavlice,
volebného obdobia 2018-2022.
___________________________________________________________________________
Dátum a čas konania:

19. novembra 2020 (štvrtok) o 17.30 hod.

Miesto konania:

sála Kultúrneho domu v Pavliciach

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny (5 poslancov, 5 občanov)

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
Doplnenie uznesenia č. 30/2020 zo dňa 04.08.2020
Vyhodnotenie z vyhlásenia Verejnej obchodnej súťaže o prenájom nebytových
priestorov
8. Prípojka NN pre Pivot Farské zriadenie vecného bremena
9. Rôzne
10. Záver

Rokovanie
K bodu 1/
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pavlice otvorila a viedla starostka
obce p. Ivana Stachová, ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že zasadnutia OZ
sa zúčastňujú 4 poslanci, 1 poslankyňa sa vopred ospravedlnila, 1 poslanec sa dostavil na
zasadnutie OZ o 18:01 hod., takže zasadnutie OZ je uznášania sa schopné. Návrh programu
riadneho zasadnutia OZ obce Pavlice bol zverejnený na webovom sídle obce, úradnej tabuli
obce, ako i na pozvánke, ktorú obdržal každý poslanec cez emailovú adresu. Starostka obce
požiadala poslancov o pripomienky k navrhovanému programu rokovania.
Zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky k programu. Starostka obce dala hlasovať za
program rokovania tak, ako bol navrhnutý na pozvánke
O programe hlasovalo z prítomných 4 poslancov nasledovne:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Program zasadnutia OZ bol predložený a schválený na rokovanie nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
Doplnenie uznesenia č. 30/2020 zo dňa 04.08.2020
Vyhodnotenie z vyhlásenia Verejnej obchodnej súťaže o prenájom nebytových
priestorov
8. Prípojka NN pre Pivot Farské zriadenie vecného bremena
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice z riadneho zasadnutia OZ bola navrhnutá poslankyňa
Mariana Šuranová, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslankyňa Mgr. Bronislava
Podstrelená a poslankyňa Ing. Jozefína Bočková. Do návrhovej komisie boli navrhnutí
poslankyňa Mgr. Bronislava Podstrelená a poslanec Ing. Peter Uhrík.
Hlasovaním bola návrhová komisia zvolená.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 43/2020 k určeniu zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice s c h v a ľ u j e
za zapisovateľku pani Mariannu
Šuranovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Bronislavu Podstrelenú a Ing. Jozefínu Bočkovú, do
návrhovej komisie Mgr. Bronislavu Podstrelenú a Ing. Petra Uhríka.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3 /
Kontrolu uznesení z prechádzajúceho zastupiteľstva previedla starostka obce.
Konštatovala, že uznesenia boli splnené.
U z n e s e n i e č. 44/2020 ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice b e r i e n a v e d o m i e
kontrolu uznesení
z predošlého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pavlice, ktoré sa konalo 14.09.2020.
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K bodu 4 / Interpelácia poslancov
-

zo strany poslancov bola vznesená požiadavka, aby sa od spoločnosti AgroMačaj
vyžiadalo písomné stanovisko k listu, ktorý bol spoločnosti zaslaný s prenesenými
požiadavkami z verejnej diskusie občanov,

K bodu 5 / Pripomienky a dopyty obyvateľov
Zo strany prítomných občanov boli vznesené dopyty:
-

k realizácii výstavby novej prístupovej cesty do RD Pavlice, následne vybudovanie
protihlukovej bariéry a k výsadbe stromov,
na označenie maximálnej možnej nosnosti mostu cez Gidru,

K bodu 6/ Doplnenie uznesenia č. 30/2020 zo dňa 04.08.2020
Starostka obce predložila poslancom Obecného zastupiteľstva vyžiadanie z Okresného
úradu Trnava, katastrálny odbor o doplnenie uznesenia na zriadenie vecného bremena
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná a.s.
K bodu 6 bolo prijaté
zo dňa 04.08.2020

U z n e s e n i e č. 45/2020

k Doplneniu uznesenia č. 30/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice s ú h l a s í s doplnením uznesenia č. 30/2020 zo dňa
04.08.2020.
Úplné znenie uznesenia č. 30/2020 po doplnení:
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice s ú h l a s í s uložením inžinierskych sietí elektrickej
energie, splaškovej kanalizácie, rekonštrukcie vodovodu D110 a dopojenie navrhovaného
vodovodu D90, do pozemku vo vlastníctve obce Pavlice, parcela číslo 597/2, C 1477, E 1485/1
a schvaľuje zriadenie vecného bremena bezodplatne v prospech Západoslovenskej distribučnej
na neurčito.
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby na:
Parcelu č. 1477 registra „C“ – zastavené plochy a nádvoria o výmere 345m2 , katastrálne územie
Pavlice, LV č. 400 – geometrický plán – parcela číslo 1477 o výmere 26m2
Parcelu č. 1485/1 registra „E“ – orná pôda o výmere 3347m2 , katastrálne územie Pavlice, LV
č. 400 – geometrický plán – parcela číslo 1485/1 o výmere 390 m2
Parcely sú v katastrálnom území obce Pavlice, Okres Trnava, zapísané na LV č. 400 vedenom
Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor za účelom pripojenia stavby žiadateľa
k distribučnej sústave oprávneného boli na zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné
elektroenergetické zariadenia:
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a) podzemné káblové NN (1kV) vedenie, vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich
prevádzku (ďalej len „elektroenergetické zariadenia“).
Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka uvedenej nehnuteľnosti strpieť na časti uvedenej
nehnuteľnosti:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetické zariadenie
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej
činnosti a činností pre Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO
36361518 bezodplatne za zriadenie vecných bremien, ktorá bude vymedzená geometrickým
plánom.
Elektroenergetické zariadenia sa nachádzajú na časti zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej
v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 37/2020 zo dňa 04.06.2020.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje podľa
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/ Vyhodnotenie vyhlásenia Verejnej obchodnej súťaže o prenájom nebytových
priestorov
Starostka obce informovala prítomných poslancov OZ, že bola doručená jedna prihláška
do verejnej obchodnej súťaže, prečítala prihlášku do VOS a spravila zápis z vyhlásenia VOS.
Na základe kladného vyjadrenia poslancov OZ, starostka obce pripraví návrh Nájomnej zmluvy
na prenájom nebytových priestorov – suterén KD.
K bodu 7 bolo prijaté U z n e s e n i e č. 46/2020 k Vyhodnoteniu vyhlásenia Verejnej
obchodnej súťaže o prenájom nebytových priestorov
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice vyhodnotilo Verejnú obchodnú súťaž o prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve obce, do ktorej sa prihlásil 1 uchádzač. Obecné
zastupiteľstvo s ú h l a s í s prenájmom nebytových priestorov, na základe podmienok
uvedených vo Verejnej obchodnej súťaži a poveruje starostku obce na podpísanie nájomnej
zmluvy.
Za: 5

Proti: 0
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K bodu 8/ Prípojka NN pre Pivot Farské zriadenie vecného bremena
Starostka obce informovala prítomných poslancov OZ o požiadavke od spoločnosti
AGROMAČAJ a.s. na podpis zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Tento
bod bol v rokovaní zasadnutia OZ už v predošlom zasadnutí, kedy bol odročený a zo strany
starostky obce bolo vyžiadané stanovisko Západoslovenskej distribučnej a.s. s požiadavkou či
nebude ohrozená dodávka elektrickej energie do obce. Vyjadrenie ZSE distribučná a.s. bolo, že
pripojenie NN pre Pivot Farské nebude mať vplyv na dodávku elektrickej energie do obce
Pavlice. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena neobsahovala sumu za
jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena a taktiež kto zo zmluvných strán podá návrh
na vklad do katastra nehnuteľností a bude znášať poplatky za vklad.
K bodu 8 bolo U z n e s e n i e č. 47/2020 k Prípojke NN pre pivot Farské
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice berie na vedomie znenie Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena a žiada budúceho oprávneného z vecného bremena o doplnenie
návrhu sumy za jednorazovú odplatu a taktiež o doplnenie bodu, kto zo zmluvných strán podá
návrh na vklad do katastra nehnuteľností a bude znášať poplatky za vklad.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/ Rôzne
-

starostka obce informovala, že od roku 2021 bude pravidelný zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu
starostka zabezpečila 200 ks listnatých stromov – duby, javory, topole (nekvitnúce),
jasene
pri detskom ihrisku sa zasadila cca 5 ročná lipa ako náhrada za vysadenú počas osláv
750. výročia prvej písomnej zmienky o obci
doplňujúce voľby na miesto jedného poslanca OZ by sa mali konať v máji 2021
starostka obce informovala, že na križovatke smerom do Pustých Úľan, budú
osadené zvodidlá
ďalej informovala o plánovanej pasportizácii dopravného značenia v obci
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K bodu 10) Záver
Nakoľko boli prejednané všetky body programu a neboli žiadne pripomienky, starostka obce
ukončila zasadnutie OZ s poďakovaním za účasť.

V Pavliciach dňa 19.11.2020

---------------------------------------Ivana Stachová
starostka obce
Zapísala:

Mariana Šuranová

----------------------------------------

Overovatelia:

Mgr. Bronislava Podstrelená

----------------------------------------

Ing. Jozefína Bočková

----------------------------------------
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