Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 08.12.2017
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 skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5, 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
Miroslav Majerčák
Daniel Bacúr
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za: 5
Proti: 0
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

3.

Zdržalo sa: 0

Bartolomej Valo
Drahomír Vallo
Ladislav Šplha

Schválenie programu zasadnutia

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2018
Rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019,2020
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Pavlova Ves zo dňa 29.09.2017
- uznesenie č. 25/2017 – splnené
- uznesenie č. 29/2017 – T: sa predlžuje do 31.032018
5.

Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016

Starosta obce prečítal správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016. Ing. Pavel
Fianta v správe konštatuje, že účtovná závierka zobrazuje pravdivo a objektívne finančnú
situáciu Obce Pavlova Ves k 31.12.2016, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil
k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6.

Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla Správu z vykonanej kontroly
pokladne za mesiac september a október 2017.
7.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2018

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2018.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

8.

Rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019,2020

Starosta obce predložil na schválenie rozpočet na rok 2018 a roky 2019, 2020. Hlavná
kontrolórka PhDr. Desana Stromková odporučila poslancom Obecného zastupiteľstva
rozpočet obce Pavlova ves na rok 2018 schváliť.
Za: 5
9.

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Rôzne

Rudolf Tomko, starosta obce
 predložil na schválenie odmenu hlavnej kontrolórke PhDr. Desane Stromkovej vo výške
63 eur,
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 predložil plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi na rok 2018,
 predložil plánované akcie (kultúrne, športové) na rok 2018,
 dňa 16.12.2017 o 16.00 hod. bude posedenie seniorov, poslancov a zamestnancov obce,

 dňa 29.11.2017 sa starosta obce Rudolf Tomko a zástupca starostu Bartolomej Valo
jednania na Okresnom úrade, odbore životného prostredia v L. Mikuláši ohľadom
kolaudácie verejného vodovodu v našej obci,
 poďakoval p. Jánovi Osadskému za dlhodobú prácu hospodára obce a koordinátora
verejných prác v obci,
 predložil návrh Cenníka služieb a poplatkov za úkony poskytované Obecným úradom
v Pavlovej Vsi
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Drahomír Vallo, poslanec
 pripomienkoval ohľadom voľného pohybu psov p. Ruseka po obci (neustále sťažnosti –
treba to čo najrýchlejšie doriešiť), starosta obce na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva bude informovať ako bude do budúcna riešený uvedený problém
Ladislav Šplha, poslanec
 opýtal sa či bude cena vodného aj naďalej taká ako doteraz
Bartolomej Vallo a Miroslav Majerčiak, poslanci
 voľný pohyb psov riešiť celoplošne v obci nakoľko sa voľne psy pohybujú po celej obci
Igor Kmeť, občan
 kvituje označenie kontajnerov na separovaný zber nálepkami
10. Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
11. 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:

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

Ladislav Šplha

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

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 08.12.2017

