
Zápisnica 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,  

ktoré sa konalo dňa 07.02.2020 

 

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. Správa z vykonanej kontroly uznesení prijatých OZ Pavlova Ves za rok 2019 

6. Rôzne  

7. Záver 

Program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

Za: 5 - Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice:  Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

    

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania  

Starosta obce predniesol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania a obecné 

zastupiteľstvo konštatuje, že termín na splnenie uznesenia č. 43/2019 je do 31.03.2020, 

zodpovedný Bartolomej Valo.  

 

 

5. Správa z vykonanej kontroly uznesení prijatých OZ Pavlova Ves za rok 2019  

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predniesla správu z vykonanej kontroly 

prijatých uznesení OZ Pavlova Ves za rok 2019. K predloženej správe neboli zo strany 

poslancov žiadne otázky a pripomienky. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu 

z vykonanej kontroly uznesení prijatých OZ Pavlova Ves za rok 2019.  

 

 



6. Rôzne  

Starosta obce  

- dňa 3.2.2020 sa konalo jednanie s SPF L. Mikuláš ohľadom pozemkov parc. č. C KN 

947/20 a 947/1 pri bytovkách 

- ohľadom pozemkov pod kultúrnym domom bude jednanie s JUDr. Dorociakom dňa 

10.2.2020 

- dňa 4.2.2020 zaplatil p. Anton Vyšňan za pozemok za obchodom parc. č. C KN 204/1 

- dňa 6.2.2020 bo uhradený doplatok za opravu požiarnej striekačky 

- odhŕňanie snehu v našej obci realizuje PPS Bobrovec, s.r.o.  

- kamerový systém, ktorý bude zabudovaný na budove kultúrneho domu a bytovke č. 5 je 

v štádiu doriešenia 

- na javisko je potrebné zakúpiť látku na sufity a dať ušiť, nakoľko staré sufity sú už 

zničené a opotrebované 

- dňa 22.2.2020 sa budú konať v našej obci „Fašiangy“ – pochovávanie basy 

- dňa 29.2.2020 sa budú konať voľby do NR SR   

- do kuchyne je potrebné zakúpiť jednu skriňu na kuchynský riad 

 

Poslanec Jaroslav Rády 

- pripomienkoval ohľadom jednania prevodu alebo odkúpenia búdy od obce pre Urbár 

Pavlova Ves 

 

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 

 

 

 

Overovateia:   Juraj Kelušák    ..................................... 

 

   Lenka Majerčáková   .................................... 

 

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

 

 

V Pavlovej Vsi  10.02.2020 

 


