
Zápisnica 
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,  

ktoré sa konalo dňa 07.12.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Rudolf Tomko otvoril ustanovujúce 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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice:  Drahomír Vallo 

    Miroslav Majerčák 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy  

O výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, informovala 

predsedníčka Miestnej volebnej komisie p. Bc. Michaela Tomková. Na volebné obdobie 2018 

– 2022 bol zvolený za starostu obce Rudolf Tomko s počtom 101 hlasov. Neúspešný kandidát 

na starostu Jaroslav Rády získal 50 hlasov. Za poslancov obecného zastupiteľstva  boli 

zvolení Bartolomej Valo, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Jaroslav Rády a Lenka 

Majerčáková.  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Rudolf Tomko, novozvolený starosta obce zložil do rúk predsedníčke Miestnej volebnej 

komisie zákonom predpísaný sľub starostu a podpisom ho potvrdil.   

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Do rúk starostu obce  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca a podpisom ho potvrdili 

novozvolení poslanci Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Jaroslav Rády a Lenka Majerčáková. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Rudolf Tomko, starosta obce vo svojom príhovore poďakoval prítomným odchádzajúcim 

poslancom za vynaloženú aktívnu prácu za roky 2014 – 2018. Zároveň poprial novozvoleným 

poslancom veľa tvorivej chuti do budúcej určite náročnej práce a veľa dobrých nápadov pre 

rozvoj našej obce.   

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy   

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

10. Určenie platu starostu 



11. Určenie odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2014 – 2018 

12. Určenie odmeny hlavnej kontrolórke 

13. Menovanie zástupcu starostu obce  

14. Rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 

15. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

2/2015 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2019 

17. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017  

18. Návrh na uznesenie  

19. Záver 

Za: 4   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

Mandátová a návrhová komisia:  Bartolomej Valo, predseda 

     Drahomír Vallo, člen 

     Lenka Majerčáková, člen  

Za: 4   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

 

Komisia výstavby, ochrany verejného poriadku a životného prostredia 

Drahomír Vallo, predseda 

Jaroslav Rády, člen 

Ladislav Šplha, člen 

Komisia kultúry a športu  

Lenka Majerčáková, predseda 

Juraj Kelušák, člen 

Marek Majerčík, člen 

Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku 

Bartolomej Valo, predseda 

Milan Kelušák, člen 

Miroslav Majerčák, člen 

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

10. Určenie platu starostu   

V súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určili poslanci plat starostovi vo výške   

1 400 eur (954 eur priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 x 1,65 

koeficient x 0,7 úväzok + zvýšenie o 27 %).     

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

11. Určenie odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2014 – 

2018 

Starosta obce navrhol odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva: Bartolomej Valo 100 

eur, Drahomír Vallo 100 eur, Daniel Bacúr 100 eur, Miroslav Majerčák 100 eur a Ladislav 

Šplha 100 eur. 

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

 



12. Určenie odmeny hlavnej kontrolórke za II. polrok 2018 

Starosta obce navrhol odmenu hlavnej kontrolórke vo výške  66 eur za II. polrok 2018. 

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

13. Menovanie zástupcu starostu  

Starosta obce vymenoval za zástupcu starostu obce Bartolomeja Valu. 

 

14. Rozpočet obce na rok 2019 a roky 2020, 2021 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková  predložila odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2019 a doporučila rozpočet schváliť. 

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

   

15. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 2/2015 

Starosta obce predložil VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  obce Pavlova Ves na I. polrok 2019 

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka predniesla Plán  kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2019. 

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

17. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 

Starosta obce prečítal Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017. 

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

18. 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   

 

19. 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   ..................................... 

   Miroslav Majerčák    ..................................... 

 

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

 

V Pavlovej Vsi 07.12.2018 
 


