
Zápisnica 
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,  

ktoré sa konalo dňa 05.08.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Rudolf Tomko otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi 

a skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.   

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania  

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2020 

6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Pavlova Ves 

7. Rôzne  

8. Záver 

Program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

Za: 3 - Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ:    Drahomír Vallo 

Overovatelia zápisnice:  Juraj Kelušák, Jaroslav Rády 

    

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania  

Starosta obce predniesol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania a obecné 

zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2020  

Hlavná kontrolórka obce Pavlova Ves PhDr. Desana Stromková predložila Plán kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2020.  

 

Za: 4 - Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 



6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Pavlova Ves 

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce Pavlova Ves podal dve správy – jednu 

z vykonanej finančnej kontroly vedenia účtovníctva v obci Pavlova Ves za mesiace január až 

apríl 2020 a druhú správu z kontroly – povinné zverejňovanie dokumentov obcou Pavlova 

Ves. Hlavná kontrolórka prehodnotila správy so starostom obce a Mgr. Katarínou Osadskou – 

zamestnankyňou obce. Poslanci správy vzali na vedomie.  

 

7. Rôzne  

Starosta obce  

- Oprava budovy bývalej MS – budova súp. č. 74 

Na základe požiadania p. Gitye Winata o opravu strechy a výmenu okna na budove súp. 

č. 74, ktorú má v prenájme, starosta obce navrhol poslancom, aby strecha bola opravená 

a natretá a vymenené 1 ks okno. Starosta požiadal poslancov o zabezpečenie cenových 

ponúk. Práce je potrebné realizovať v roku 2020. Poslanci uvedené práce na budove súp. 

č. 74 schválili.  

Za: 4 - Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

- Obecná búda 

Starosta obce požiadal poslanca Jaroslava Rády o dohodnutie prevodu obecnej búdy 

a zámenu pozemkov na ihrisku Húšťavka, kde v budúcnosti by malo byť vybudované 

multifunkčné ihrisko. 

- Pozemky pri bytovke č. 4 

Starosta informoval o nečinnosti SPF pri riešení žiadosti o prevode alebo nájme 

pozemkov pri bytovkách. Žiadosť bola podaná 18.02.2020 a do dnešného dňa nie je 

žiadna odpoveď. Je potrebné znovu urgovať písomne SPF v Bratislave a hlavná 

kontrolórka navrhla, ak SPF nebude konať v tejto záležitosti, aby OZ na základe zákona 

č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení prijalo VZN obce o verejnom priestranstve.  

- Húšťavka 30.08.2020 – kultúrno športové podujatie 

Starosta obce navrhol poslancom, aby v tomto roku sa nekonalo kultúrno športové 

podujatie a hasičská súťaž a v rámci toho urobiť ešte 1 brigádu pod cintorínom a potom 

navariť občanom kotlíkový guláš. 

- Cintorín uzamknutie 

Starosta obce poďakoval za brigádu, ktorá bola 1. augusta na obecnom cintoríne. Ale 

upozornil poslancov a prítomných, že pod cintorínom je ešte veľký neporiadok a je 

potrebné zvolať brigádu a vyčistiť priestor pod cintorínom a zrušiť betónovú nádobu na 

odpad, aby tam ľudia nevyhadzovali odpad z cintorína. Je potrebné uzamykať zadnú 

bráničku na cintoríne. 

 

Poslanec Drahomír Vallo 

- požiadal o zabezpečenie kontajnera pre občanov na elektroodpad 

- požiadal o opravu rozhlasu pred domov č. 63 (na starej strane) 

- požiadal o opravu verejného osvetlenia pred domom č. 69 



Poslanec Jaroslav Rády 

- bude potrebné vyzvať p. Badánika o pokosenie močiara, je to tam veľmi zarastené, 

nekosí a berie dotácie 

Občan p. Milan Tomko  

- vyzvať Jaroslava Ruseka, aby neparkoval vozidlo pred svojím domom, je to tam 

nebezpečné môže dôjsť k dopravnej nehode  

- požiadal p. Bartolomeja Vala, aby zabezpečil cestou Jednoty dôchodcov brigádu – náter 

zvodidiel popri miestnych komunikáciách 

- požiadal OZ o opravu priekopy pred kostolom, cca 10 bm položenia betónových rúr 

a zasypanie – poslanci odsúhlasili opravu a práce zahrnúť do rozpočtu roku 2021 

Za: 4 - Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Občan Andrej Vallo 

- požiadal, či by nebolo možné zabezpečiť kontajner na domový odpad 

- informoval, že po obci chodia niektoré autá neprimerane veľkou rýchlosťou  

 

8. 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:   Juraj Kelušák    ..................................... 

 

   Jaroslav Rády    .................................... 

 

Zapísal:   Drahomír Vallo    ..................................... 

 

 

V Pavlovej Vsi  07.08.2020 

 


