
Zápisnica 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 15.03.2017 

 

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 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 

Ladislav Šplha 

Daniel Bacúr 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice:  Ladislav Šplha 

    Daniel Bacúr 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia   

5. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlova Ves na roky 2016 - 2020 

7. Návrh na uznesenie  

8. 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 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 maximálne v sume 20 009,10 eur z celkových 

oprávnených výdavkov v sume maximálne 400 182 eur 

Za: 3    Proti: 1    Zdržali sa: 1   

 

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlova Ves na roky2016 – 2020 

Starosta predložil Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlova Ves na roky 

2016 – 2020 

Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

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

 

  Daniel Bacúr    ..................................... 

 

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

 
 

V Pavlovej Vsi 15.03.2017 


