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

24.08.2022 (streda) o 18.00 hod.

Miesto konania:

sála kultúrneho domu v Pavliciach

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny (5 poslancov, 1 poslankyňa sa
ospravedlnila, kontrolórka obce)

Návrh programu:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Pavlice č. 01/2022 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Pavlice
7. 6. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8,9/2022
8. Rôzne
9. 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 poslankyňa sa vopred ospravedlnila, 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

OZ Pavlice
24.08.2022
strana č. 2/ 5

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Pavlice č. 01/2022 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Pavlice
7. 6. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8,9/2022
8. Rôzne
9. Záver
O programe hlasovalo z prítomných 5 poslancov nasledovne:
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. Jana Ivančíková
a poslanec Ing. Peter Uhrík. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanec Ing. Andrej
Lukačovič a poslankyňa Mgr. Bronislava Podstrelená.
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. 25/2022 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. Jana Ivančíková a Ing. Peter Uhrík, do návrhovej
komisie Ing. Andrej Lukačovič a Mgr. Bronislava Podstrelená.
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. 26/2022 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 02.06.2022.

K bodu 4 / Interpelácia poslancov
Poslanec Ing. Peter Uhrík vzniesol požiadavku na cenovú ponuku na nové hasičské uniformy.
Starostka obce informovala prítomných, že požiadavkou DHZ Pavlice je nákup 4ks súťažných
hadíc a dobudovanie toalety v súčasnom sklade dreva.
Poslanec Ing. Andrej Lukačovič požiadal o kontrolu stavu oplotenia okolo cintorína.
Poslankyňa Marianna Šuranová požiadala o kontrolu a umiestnenie pascí na myši v budove
bývalej základnej školy, zároveň aj o kontrolu funkčnosti toaliet v danej budove a taktiež aj
o posúdenie stavu rohu budovy bývalej základnej školy, nakoľko sa na stene robí prasklina.
Starostka obce bude poslancov OZ priebežne informovať o zistených skutočnostiach na ktoré
boli vznesené požiadavky.

K bodu 5 / Pripomienky a dopyty občanov
Nakoľko nebol prítomný nikto z občanov, starostka obce informovala, že požiadavky
občanov sú vybavované priebežne.

K bodu 6/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Pavlice č. 01/2022 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Pavlice
Starostka obce predniesla návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Pavlice č. 01/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škole a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Pavlice, o zmene finančného pásma v školskej stravovni. Návrh VZN č.
01/2022 bol riadne vyvesený na úradnej tabuli a taktiež aj na webovom sídle obce Pavlice
v dostatočnom predstihu. Účinnosť tohto všeobecne záväzného nariadenia nadobúda platnosť
podľa Zákona 369/1990 Zákon o obecnom zriadení, § 6 ods. 8. Nakoľko neboli vznesené žiadne
pripomienky k danému VZN, starostka obce dala hlasovať.
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K bodu 6 bolo prijaté U z n e s e n i e č. 27/2022 k návrhu
všeobecne
záväzného
nariadenia obce Pavlice č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice s c h v a ľ u j e všeobecne záväzné nariadenie obce Pavlice
č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice. Účinnosť tohto všeobecne záväzného nariadenia nadobúda
platnosť podľa Zákona 369/1990 Zákon o obecnom zriadení, § 6 ods. 8.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/ k 6. zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8,9/2022
Ekonómka obce pani Krivosudská detailne predniesla 5. zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 7/2022 schválenou starostkou obce a zároveň 6. zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 8,9/2022. Podklady k tomuto bodu boli riadne a včas doručené poslancom OZ
obce Pavlice. Po prerokovaní tohto bodu, starostka obce pristúpila k hlasovaniu.
K bodu 7 bolo prijaté U z n e s e n i e č. 28/2022 k 5. zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením starostky obce č. 07/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice
b e r ie n a ve d om i e
5. zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 7/2022 schválenú starostkou obce Pavlice.

U z n e s e n i e č. 29/2022 k 6. zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8,9/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Pavlice
sc h vaľ uj e
6. zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 8,9/2022, v zmysle ustanovenia § 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, navýšenie výdavkov pri znížení prebytku a presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/ Rôzne
-

starostka obce informovala prítomných o znížení hlučnosti ventilátorov v nočných
hodinách, k čomu po rokovaní pristúpilo vedenie RD Pavlice,
zároveň informovala prítomných, že v rámci pozemkových úprav sa odkomunikoval
ďalší obchvat obce, kde budú na obslužnú cestu vyčlenené pozemky a obchvat bude
premosťovať vodný tok Gidra,
informovala prítomných o dokúpení vianočného osvetlenia do obce a zároveň sa dalo
4

OZ Pavlice
24.08.2022
strana č. 5/ 5

-

opraviť aj prvotné vianočné osvetlenie (kométy), ktoré by mali byť osadené na stĺpy
verejného osvetlenia smerom na „mlyn“,
ďalej informovala, že požiadala Správu o údržbu ciest TTSK o zhodnotenie technického
stavu III. štátnej komunikácie, ktorá vedie cez obec Pavlice a SÚC TTSK informovala,
že oprava cesty je zaradená do Plánu opráv ciest v TTSK,
na základe informácie od Ministerstva vnútra SR sa členovia DHZ Pavlice zúčastnia
výcviku vo výcvikovom centre HaZZ Lešť v termíne od 23.09.2022 do 24.09.2022,
o tejto náležitosti informovala aj zastupujúceho veliteľa DHZ Pavlice.

K bodu 9/ Záver
Starostka obce po prerokovaní všetkých bodov Obecného zastupiteľstva obce Pavlice
poďakovala všetkým za účasť a oficiálne ukončila zasadnutie.

V Pavliciach dňa 30.08.2022
---------------------------------------Ivana Stachová
starostka obce

Zapísala:

Mariana Šuranová

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

Overovatelia:

Ing. Jana Ivančíková

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

Ing. Peter Uhrík

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