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

01. marca 2020 (pondelok) o 18.00 hod.

Miesto konania:

budova bývalej základnej školy v Pavliciach

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny (5 poslancov, kontrolórka obce)

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
2. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021
Správa hlavnej kontrolórky obce Pavlice za rok 2020
Rôzne
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 5 poslanci, 1 poslanec sa vopred ospravedlnil, 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 5 poslancov nasledovne:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Starostka obce dala návrh na doplnenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva.
Program zasadnutia OZ bol predložený a schválený na rokovanie nasledovne:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácia poslancov
5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
6. 1. zmena rozpočtu starostky obce Pavlice rozpočtovými opatreniami č. 1,2/2021
7. 2. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021
8. Správa hlavnej kontrolórky obce Pavlice za rok 2020
9. Rôzne
10. Záver
Doplnený program zasadnutia OZ bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva
obce Pavlice.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice z riadneho zasadnutia OZ bola navrhnutá poslankyňa p.
Mariana Šuranová, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslankyňa Ing. Jozefína Bočková
a Ing. Peter Uhrík. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslankyňa Mgr. Bronislava
Podstrelená a poslankyňa Ing. Jana Ivančíková.
Hlasovaním bola návrhová komisia zvolená.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2 bolo prijaté U z n e s e n i e č. 01/2021 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 Ing. Jozefínu Bočkovú a Ing. Petra Uhríka, do návrhovej
komisie Mgr. Bronislavu Podstrelenú a Ing. Janu Ivančíkovú.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3 /
Kontrolu uznesení z prechádzajúceho zastupiteľstva previedla starostka obce.
Konštatovala, že uznesenia boli splnené.
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K bodu 3 bolo prijaté U z n e s e n i e č. 02/2021 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 02.12.2020.

K bodu 4 / Interpelácia poslancov
-

-

-

zo strany poslankyne Ing. Bočkovej bola vznesená požiadavka či boli zmeny v daňovom
priznaní zo strany RD Pavlice – starostka informovala, že zmena nastala len pri
pozemku pod novou príjazdovou cestu, na základe požiadaviek starostka obce navrhla
že vyžiada geometrické zameranie areálu RD Pavlice,
zo strany poslanca Ing. Uhríka bola vznesená požiadavka ako bude ďalší postup pri
štátnom stavebnom dohľade v areáli RD Pavlice – starostka vyžiada informáciu zo
stavebného úradu. Zároveň pán poslanec požiadal o vystavenie odpočtu plnenia
prenesených úloh z verejnej diskusie s občanmi. S vedomím ťažkého obdobia
koronakrízy, v súčasnom období, kedy nie je možné zorganizovať verejné
zhromaždenie občanov, starostka obce pripraví odpočet spolu s poslancami Obecného
zastupiteľstva, ktorý bude následne prerokovaný na ďalšom zasadnutí OZ a zároveň
sa rozhodne, akou formou budú informovaní občania.
zo strany poslankyne pani Šuranovej bola vznesená požiadavka o dôrazné upozornenie
občanov o neparkovaní na chodníku pre chodcov a verejnej zelene a s tým súvisiace
dodržiavanie cestného zákona, kedy musí byť priechodná celá šírka chodníka –
starostka spomenutých občanov na túto skutočnosť upozorní.

K bodu 5 / Pripomienky a dopyty občanov
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie na území Slovenskej republiky,
konkrétne okresu Trnava, platného núdzového stavu a zákazu vychádzania v rámci ochorenia
COVID-19, nebol prítomný nikto z občanov obce. V tejto súvislosti sa dohodlo, že v prípade
ak sa situácia pandémie COVID-19 nezlepší, pri nasledujúcom zasadnutí OZ budú môcť
občania svoje dopyty a pripomienky zaslať emailovou formou a na zasadnutí OZ im budú
zodpovedané. Výsledky z prerokovania doručených dopytov a pripomienok budú zverejnené
v zápisnici z rokovania OZ.
K bodu 6/ 1. zmena rozpočtu starostky obce Pavlice rozpočtovými opatreniami č. 1,2/2021
Starostka obce predložila poslancom Obecného zastupiteľstva 1. zmenu rozpočtu starostky
obce Pavlice rozpočtovými opatreniami č. 1,2/2021, ktorej obsahom bolo zaradenie financií
z predošlého roku do rozpočtu obce Pavlice.
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K bodu 6 bolo prijaté U z n e s e n i e č. 03/2021 k 1. zmene rozpočtu rozpočtovými
opatreniami starostky obce Pavlice
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice b e r i e n a v e d o m i e
1.zmenu rozpočtu
starostky obce rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2.

K bodu 7/ 2. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021
Starostka obce informovala prítomných poslancov OZ o 2. zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2021. Podklady boli poslancom OZ zaslané v dostatočnom časovom predstihu.
K prerokovanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu 7 bolo prijaté U z n e s e n i e č. 04/2021 k 2. zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice
sc h vaľ uj e
2. zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2021, schválená v zmysle § 14 ods. 2 písm. /a, b, c/ zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, návrh na povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov /účel.určené prostriedky zo ŠR/, a navýšenie výdavkov pri znížení prebytku.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/ Správa hlavnej kontrolórky obce Pavlice za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce Pavlice predniesla správu hlavného kontrolóra obce Pavlice za rok
2020.
K bodu 8 bolo prijaté U z n e s e n i e č. 05/2021 k správe hlavnej kontrolórky obce Pavlice
za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice b e r i e n a v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky
obce Pavlice za rok 2020

K bodu 9/ Rôzne
V tomto bode starostka obce informovala o nasledovnom:
-

v obci sa zaviedol zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Momentálne sa
zberová nádoba nachádza na zbernom mieste a ďalšia bude umiestnená pri bráne vstupu
na nádvorie kultúrneho domu,
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-

-

-

-

-

-

-

-

v obci sa zaviedol aj zber použitého oleja prostredníctvom výmeny 1L octu za 1L
použitého oleja, 1L oleja za 6L použitého oleja. Plánovaný prvý odber bude v októbri
2021. Všetko závisí od vývoja pandemickej situácie,
starostka obce požiadala TTSK o dotáciu na mobiliár, odpadkové koše, semeno lúčnych
kvetov do pripravovaného parku a taktiež aj nové basketbalové koše,
starostka obce intenzívne spolupracuje s projektantom na projekte rekonštrukcie cesty
od zastávky až po družstvo spolu s chodníkmi, nájazdmi a odvodnením dažďových vôd,
aby obec mohla požiadať o dotáciu,
starostka obce oficiálne požiadal TTSK o osadenie zvodidiel pri sakrálnej plastike na
zatáčke do Pustých Úľan za účelom jej ochrany, TTSK prizval Správu a údržbu ciest
o zhodnotenie situácie, TTSK bola zo strany obce doručená oficiálna žiadosť spolu
s fotodokumentáciou a geometrickým zameraním,
starostka obce zapája obec do verejného obstarávania na zvoz komunálneho odpadu.
V tejto súvislosti informovala, že miera separácie za rok 2020 je vo výške 46,1%, za čo
sa aspoň touto formou veľmi pekne poďakovala všetkým zodpovedným občanom
a povzbudzuje ich aby v separácii pokračovali i naďalej,
starostka informovala, že doručila seniorom nad 62r. respirátory,
zároveň informovala aj o priebehu a finančnom zabezpečení kôl testovania v obci,
ďalej informovala, že po dohode so staviteľom sa nová cesta do RD Pavlice začne
kolaudovať a počas toho prebehne výsadba zelene, po uvedení cesty do prevádzky budú
prebiehať intenzívne merania za účelom prispôsobenia protihlukovej bariéry,
ďalej starostka obce informovala, že spoločnosť STAVEKO vyzvalo obec na zaplatenie
celej zvyšnej dlžnej sumy za kanalizáciu. Starostka informovala poslancov stanoviskom
právneho zástupcu obce, ktorý spochybnil platnosť úkonov podpísaných
predchádzajúcim vedením obce. OZ preto požiadalo starostku obce pripraviť analýzu,
aké úkony boli zakontrahované a aké úkony boli predošlým vedením obce uznané za
vykonané, následne požiadať právneho zástupcu obce o odpoveď spoločnosti
STAVEKO,
starostka obce ďalej informovala poslancov OZ o spísaní zhodnotenia spoločnej práce
za polovicu volebného obdobia. Táto spoločná práca bude vydaná pre občanov
v podobe bulletinu,
zároveň starostka obce informovala o pripravovanej rekonštrukcii domu smútku, ktorá
by sa mala vykonať prostredníctvom sponzora.
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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 02.03.2020

---------------------------------------Ivana Stachová
starostka obce

Zapísala:

Mariana Šuranová

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

Overovatelia:

Ing. Jozefína Bočková

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

Ing. Peter Uhrík

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