Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 03.02.2017
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
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
Ladislav Šplha
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za: 5
Proti: 0
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

3.

Zdržalo sa: 0

Bartolomej Valo
Drahomír Vallo
Miroslav Majerčák

Schválenie programu zasadnutia

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2017
Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2016
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
Rôzne
Návrh na uznesenie
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 konštatoval, že úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich uznesení boli splnené.

5.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2017

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2017. Starosta obce dal za predložený návrh
hlasovať.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6.

Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2016

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka predniesla Správu z vykonanej kontroly plnenia
uznesení OZ za rok 2016. Správa tvorí súčasť zápisnice.

7.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2016. Správa tvorí súčasť zápisnice.

8.

Rôzne

Rudolf Tomko, starosta obce
 informoval poslancov a prítomných o plánovaných spoločenských akciách v obci v roku
2017. Poslanci obdržali písomný rozpis podujatí a občania sa môžu o akciách oboznámiť
na informačnej tabuli.
 predniesol správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce Pavlova Ves k 31.12.2016
 navrhol odmenu hlavnej kontrolórke PhDr. Desane Stromkovej za rok 2016 vo výške
jednomesačného platu 61 eur
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 navrhol opravu miestnosti kulisárne nasledovne: výmena okna, výmena podlahy
a vymaľovanie. Ako dôvod uviedol, že pri hraní divadiel bude miestnosť slúžiť ako
prezliekáreň pre divadelných hercov. Starosta obce pozve starších divadelných hercov (p.
Milan Tomko, p. Albert Albert), ktorí zabezpečovali kúpu divadelných kulís a šiat, aby sa
vzájomne poradili ako ďalej nakladať a kde uložiť tieto veci.
 informoval o zmene zákona o ochrane pred požiarmi č. 129/2015 Z. z., v zmysle ktorého je
potrebné zriadiť v obci dobrovoľný hasičský zbor a vymenovať veliteľa, pretože obec je
zaradená do kategórie „C“ a dostáva dotácie od štátu.
 predniesol žiadosť Pozemkového spoločenstva Háj Pavlova Ves o bezodplatné navrátenie
majetku – vyšná búda pri trafostanici. Starosta odpovedal prítomným, že búda je
v evidovaná v majetku obce. Taktiež mláťačka, váha a šrotár sú zaradené v majetku obce.
Členovia PS vyvolali stretnutie, na ktorom podrobne prorokujú túto záležitosť.
 pozval prítomných na kultúrnu akciu Posledné Fašiangy na deň 25. februára 2017,
fašiangový sprievod obcou a fašiangovú veselicu pre deti a dospelých
Daniel Bacúr, poslanec
 opýtal sa, či sa vyrubuje daň z nehnuteľností Slovenskému pozemkovému fondu

 či sa nemôžu divadelné predstavenia uskutočňovať v jarných mesiacoch (nie v januári) –
dôvod teplejšie dni netreba vykurovať sálu kultúrneho domu
 chce, aby ho zastupiteľstvo poverilo úlohami, bude sa snažiť ich plniť
Ladislav Šplha, poslanec
 opýtal sa prečo sa inventarizácia robí 1x za 4 roky, odpovedal starosta, že je to v zmysle
zákona
 o kulisárni sa rozpráva už viac rokov
 navrhol, aby sa zmenil dátum kultúrnej akcie Posledné fašiangy, lebo v tomto termínu ju
robia aj v okolitých obciach
Miroslav Majerčák, poslanec
 na autobusovej zastávke pri Húšavke chýba prístrešok
 opýtal sa, či stolný tenis budú môcť hrať aj deti a kedy
Drahomír Vallo, poslanec
 poslanec Daniel Bacúr sa už niekoľkokrát nezúčastnil zasadnutí obecného zastupiteľstva,
nezúčastňuje sa akcií, čo s tým
Bartolomej Valo, poslanec
 kultúrnu akciu Posledné Fašiangy ponechať na deň 25. februára, robí sa to pre občanov
našej obce
 posledné mesiace sa menili termíny zasadnutí obecných zastupiteľstiev, nie každému
vopred navrhnuté termíny vyhovovali. Treba hľadať dni, aby sa čo najviac poslanco v
mohlo zúčastniť zasadnutí obecných zastupiteľstiev
 ohľadne divadelných predstavení – treba sa informovať aj na iných obciach či nehrajú
divadlo na Veľkú noc alebo v lete
PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka
 divadelníci z Veternej Poruby hrajú divadlo aj na Veľkú noc
Jaroslav Rády, občan
 požiadal starostu obce, aby bola Pozemko vému spoločenstvu HÁJ odovzdaná búda pri
trafostanici – na deň 6. 2.2017 starosta zvolal stretnutie oboch strán
 nedá sa otvoriť Štatút obce na web stránke obce
 aby pracovníci aktivačných prác vykášali verejné priestranstvá lepšie
 psy opäť behajú bez vodítka po verejných priestranstvách
Ján Osadský, občan
 nie všetci občania, čo chodia so svojimi psami po verejných priestranstvách zbierajú
exkrementy
 je veľmi ťažko vykášať verejné priestranstvá bez toho, aby pracovník nebol znečistený
rozdrobenými exkrementmi po celom oblečení

9.

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
10. 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: Drahomír Vallo

Zapísal:

.....................................

Miroslav Majerčák

.....................................

Bartolomej Valo

.....................................

V Pavlovej Vsi 03.02.2017

