
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 08.07.2016 

 

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 

Návrhová komisia:   Bartolomej Valo 

Drahomír Vallo 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za:4   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice:  Ladislav Šplha 

    Miroslav Majerčák 

4. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie programu zasadnutia  

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia   

6. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom  

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2016 

8. Rôzne   

9. Návrh na uznesenie  

10. Záver 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva: 

Za: 4   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 



5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

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

6. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, predložil 

Rudolf Tomko, starosta obce.  

K návrhu neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.  

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2016 

Starosta obce predniesol poslancom Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

2016, ktorý bol pred rokovaním OZ zverejnený na úradnej tabuli obce na 15 dní.  

K návrhu neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.  

Za: 4    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

8. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce  

 predniesol návrh na rekonštrukciu sociálnych zariadení – WC v kultúrnom dome, 

podrobnejšie sa o tomto návrhu bude riešiť na stavebnej komisii  

 na základe podnetu prokurátora, je potrebné upraviť VZN o držaní psov 

 predniesol návrh na rekonštrukciu sociálnych zariadení – WC (suché) pod kultúrnym 

domom 

Miroslav Majerčák, poslanec 

 je potrebné vybudovať autobusovú zastávku vedľa „Húšťavky“, pretože v prípade 

nepriaznivého počasia nie je možné sa ukryť školopovinným deťom a občanom pred 

nástupom do autobusu (spoj ráno 7.20 hod.). Odpovedal starosta, že autobusová zastávka 

sa vybuduje podľa finančných možností. 

Bartolomej Valo, poslanec 

 navrhol vybudovať čiastočné oplotenie vedľa pozemnej komunikácie oproti rodinnému 

domu p. Hromádku a predajne potravín, pretože v priestoroch parku parkujú na trávnatej 

ploche osobné motorové vozidlá 

 

9. 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   

 

 



10. 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: Ladislav Šplha   ..................................... 

 

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

 

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

 
 

V Pavlovej Vsi 11.07.2016 

 

 

 

 

 

 


