
Zápisnica 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi otvoril a viedol Rudolf Tomko, starosta 

obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných 

a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5, t. j. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia:   Bartolomej Valo 

    Miroslav Majerčák 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice:  Daniel Bacúr 

    Ladislav Šplha 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

5. Schválenie úveru na kapitálové výdavky – „Zníženie energetickej náročnosti objektu 

obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves“ 

6. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2018 na rok 2018 

7. Rôzne   

8. Návrh na uznesenie  

9. Záver 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva: 

Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Pavlova Ves zo dňa 22.09.2018    



5. Schválenie úveru na kapitálové výdavky – „Zníženie energetickej náročnosti 

objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves“ 

Starosta obce predložil návrh o prijatie úveru na pokrytie kapitálových výdavkov – stavba 

„Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova 

Ves vo výške 15 000 eur. 

Za: 5    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

6. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2018 na rok 2018  

Starosta obce predniesol zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2018 na rok 2018 

Za: 5    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

7. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce  

 informoval prítomných, že dňa 7.12.2018 sa uskutoční o 19.00 hod. v zasadačke 

obecného úradu ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Pavlova Ves, 

 dňa 13.12.2018 o 16.00 hod. a bude konať posedenie s dôchodcami. 

 

8. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.   

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.  

Za: 5   Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

9. Záver 

Na záver zasadnutia starosta obce Rudolf Tomko poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.    

        

 

         Rudolf  T o m k o  

            starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:   Daniel Bacúr    ..................................... 

   

Ladislav Šplha    ..................................... 

 

Zapísal:   Bartolomej Valo    ..................................... 

 

 

V Pavlovej Vsi 01.12.2018 


