
Zápisnica 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,  

ktoré sa konalo dňa 15.12.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Rudolf Tomko otvoril 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. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania  

5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly  

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

7. VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Pavlova Ves 

8. Rozpočet obce na roky 2021, 2022, 2023  

9. Rôzne  

10. Záver 

 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ:    Mgr. Katarína Osadská 

Overovatelia zápisnice:  Juraj Kelušák, Drahomír Vallo 

    

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania  

Starosta obce predniesol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania a obecné 

zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly  

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predniesla správu z vykonanej kontroly. 

 

 



6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predniesla Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021. Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a web stránke obce v zákonom stanovenej lehote. 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

7. VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves  

Starosta obce podrobne informoval prítomných o VZN č. 1/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova 

Ves.  Zdôraznil, že poplatok za komunálne odpady sa zvyšuje aj z dôvodu odstraňovania tzv. 

čiernych skládok. Od roku 2021 bude povinnosťou samospráv triediť aj biologicky 

rozložiteľný odpad. V našej obci majú občania na tento zber zabezpečené kompostéry.  

Jaroslav Rády povedal, že nie je ochotný platiť za odstraňovanie čiernych skládok, ktoré 

vytvárajú nezodpovední občania. Pri bytovkách majú občania postavené „načierno“ altánky, 

sú postavené na ornej pôde. Za trvalé parkovanie aut pri bytovkách navrhuje platiť viac.  

 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

8. Rozpočet obce na roky 2021, 2022, 2023   

Starosta obce v krátkosti oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu obce na rok 2021. Návrh 

rozpočtu bol zverejnený v zákonnej lehote na pripomienkovanie, avšak neboli k nemu 

vznesené žiadne pripomienky. Hlavná kontrolórka predniesla odborné stanovisko 

k predloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom do roku 2023 a skonštatovala, 

že návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

s platnými všeobecne záväznými nariadenia obce, je spracovaný v požadovanej štruktúre 

a dostatočnom rozsahu. Na základe uvedeného odporučila predložený návrh rozpočtu obce na 

rok 2021 schváliť a roky 2022 a 2023 vziať na vedomie.  

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Rôzne 

Starosta obce  

- navrhol odmeny poslancom: 

- Bartolomej Valo  100 eur 

- Drahomír Vallo 100 eur 

- Jaroslav Rády  100 eur 

- Juraj Kelušák  100 eur 

- Lenka Majerčáková   100 eur 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

- navrhol odmenu hlavnej kontrolórke obce  

PhDr. Desane Stromkovej za rok 2020 vo výške 11 % ročného platu  

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

- BADAS s.r.o. Ružomberok  – žiadosť o odkúpenie pozemku  

Spoločnosť BADAS, s.r.o. Ružomberok požiadala o odkúpenie pozemkov vo výmere cca 

100 m2 v areáli, v ktorom vlastní budovy – areál bývalých Štátnych majetkov. Poslanci 

zatiaľ nesúhlasia s odpredajom. 

- Odvodnenie – rigol na vyšnom konci obce 

Starosta obce informoval, že sa bol s poslancami pozrieť na rigol popri ceste na vyšnom 

konci obce, ktorý je už dlhšiu dobu nefunkčný. V prvom rade je potrebné vypracovať 

zámer s projektom, no realizácia bude finančne náročná. 

 

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:  Juraj Kelušák   ..................................... 

  Drahomír Vallo  .................................... 

Zapísala:  Mgr. Katarína Osadská  ..................................... 

 

V Pavlovej Vsi  21.12.2020 


