Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 07.03.2017
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 sú 4, 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
Drahomír Vallo
Daniel Bacúr
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za: 4
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.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce konštatoval, že úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich uznesení boli splnené.

5.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Starosta obce Rudolf Tomko informoval ohľadom výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku so zameraním – zníženie energetickej náročnosti
verejných budov. I. kolo na predloženie žiadosti je 31.03.2017 a II. kolo 30.05.2017. Obec
musí vynaložiť finančné prostriedky na tento projekt vo výške 2500 eur za prípravu a podanie
žiadosti, 4000 eur za verejné obstarávanie, 1000 eur dofinancovanie projektovej
dokumentácie a z vlastných prostriedkov zaplatiť 5% spolufinancovanie na výstavbe.
Za: 1
Proti: 3
Zdržali sa: 0
6.

Rôzne

Rudolf Tomko, starosta obce
 predložil zámer p. Štefana Matuláni na „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu
inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves“. Dňa 16.03.2017 bude zorganizovaná
služobná cesto do Nového mesta nad Váhom za účelom prehliadky zariadenia a jeho
funkčnosti počas prevádzky. Taktiež účastníci budú oboznámení s technológiou a celkovou
prevádzkou. Služobnú cestu organizuje p. Štefan Matuláni na jeho náklady. Služobnej
cesty sa zúčastnia aj dvaja naši poslanci p. Daniel Bacúr a p Miroslav Majerčák.
 Preložil návrh verejnej kanalizácie a koreňovej čističky pre našu obec. Zrealizovať
kanalizáciu a čističku ponúkla firma Ekočističky Krakovský a Baďo. Projekt by
vypracoval Ing. Salva. Za účelom obhliadky už zrealizovanej čističky bude v mesiaci apríl
2017 zorganizovaná služobná cesta do Brna za účasti starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva. Služobnú cestu zorganizuje firma Ekočističky Krakovský a Baďo na ich
náklady.
 Informoval o vysporadaní pozemkov pod budovou kultúrneho domu, domom poslednej
rozlúčky a pod vyšnou búdou pri trafostanici. Vec bola postúpená Advokátskej kancelárii
Mgr. Samuel Dorociak.

7.

Návrh na uznesenie

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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: Drahomír Vallo

Zapísal:

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

Miroslav Majerčák

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

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 07.03.2017

