Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,
ktoré sa konalo dňa 06.05.2020
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. Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2019
6. Rôzne
7. 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 uznesenia č. 43/2019 bolo splnené.

5.

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2019

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predniesla stanovisko k Záverečnému účtu
obce Pavlova Ves a odporučila ho schváli bez výhrad.
Za: 3 - Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo
Proti: 0
Zdžali sa: 0

6.

Rôzne

Starosta obce
- Predaj obecnej búdy
Navrhol v rámci dobrých vzťahov medzi obcou a urbármi odpredať búdu urbáru, nakoľko
chátra a treba ju opraviť a zároveň navrhuje odpredať za symbolickú cenu obci pozemok
na Pažiti, kde obec uvažuje vybudovať multifunkčné ihrisko a musí byť vysporiadaný
pozemok, v opačnom prípade nemôže obec žiadať o príspevok. Toto ihrisko by slúžilo
pre obec Pavlova Ves.
- Kamerový systém v obci
V priebehu mája bude namontovaný kamerový systém v obci, hlavne na vstupe do obce
pri bytových domoch, je tam neporiadok. Kamera bude namontovaná na bytovom dome
č. 5. Druhá kamera bude namontovaná na budove kultúrneho domu, pri kontajneroch je
tiež veľký neporiadok. Už v roku 2019 bolo rozhodnuté, že kamerový systém namontuje
firma FreeTech L. Mikuláš (vyhrala z troch cenových ponúk) za cenu maximálne 2700
eur.
- Údržba obecného cintorína, obecných parkov, výhonu a brehov
Nakoľko sú pozastavené v rámci koronavírusu aktivačného práce, navrhujem zamestnať
na dohodu o vykonaní práce v mesiacoch máj – september, t .j. na 5 mesiacov
zamestnanca na pokosenie obecného cintorína (20 eur), obecných parkov (10 eur),
výhonu (20 eur) a brehov (20 eur).
- boli zakúpené ochranné rúška pre každého občana,
- do konca apríla 2020 sme zabezpečili vypracovať Monitorovaciu správu na rekonštrukciu
kultúrneho domu firmou, ktorá robila výberové konanie na rekonštrukciu kultúrneho
domu,
- bude potrebné zakúpiť kompresor do kotolne, je nutné mesačne kompresorom vyčistiť
kotol, horáky a prívod peletiek,
- na základe predbežných analýz MF z dôvodu koronavírusu a prepadu ekonomiky
a následným výberom daní budú v tomto roku krátené podielové dane,
- dňa 19. apríla v Televíznych novinách na Markíze bola odvysielaná relácia o čiernych
skládkach z katastra našej obce,
- v tomto kroku obec zakúpi 2 tony peletiek na vykurovaciu sezónu 2020/2021 a 2 tony
peletiek zaplatí Urbárske spoločenstvo Babky. Ešte zvýšilo cca 5 ton, tak na budúce
vykurovacie obdobie to bude dostatok,
- hasiči dostali dotáciu 1400 eur na rekonštrukciu striekačky a odev. Podmienkou je, že sa
činnosť hasičov zlepší a aj spolupráca s obcou,
- nad kulisárňou v kultúrnom dome zateká poza škridle, obec vyhlasuje havarijný stav na
opravu strechy,
- veľa ľudí intervenuje za opravu kríža na cintoríne, takže navrhujem jeho opravu
Poslanec Jaroslav Rády
navrhol, že prejedná na zhromaždení urbárskych spoločenstiev ohľadom zámeny
pozemku a búdy
informoval sa z čoho sa skladá pohľadávka 5386 eur v záverečnom účte

7. 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:

Zapísal:

Juraj Kelušák

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

Jaroslav Rády

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

Drahomír Vallo

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

V Pavlovej Vsi 13.05.2020

