Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 22.06.2018
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 sú 4, 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
Miroslav Majerčák
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za: 4
Proti: 0
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

3.

Zdržalo sa: 0

Bartolomej Valo
Drahomír Vallo
Miroslav Majerčák

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
Záverečný účet obce za rok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2018
Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pavlova Ves na volebné
obdobie 2018 – 2022
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Pavlova Ves na volebné obdobie
2018 - 2022
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
Za: 4
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 29.03.2018
- uznesenie č. 25/2017 – T: trvá do 31.12.2018
5.

Záverečný účet obce za rok 2017

Starosta obce predniesol stanovisko hlavnej kontrolórky PhDr. Desany Stromkovej k návrhu
Záverečného účtu za rok 2017, v ktorom doporučila jeho schválenie bez výhrad. K návrhu
neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6.

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

Starosta obce predniesol Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II.
polrok 2018.
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7.

Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pavlova Ves na volebné
obdobie 2018 – 2022

Starosta obce predložil návrh na počet päť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pavlova
Ves na volebné obdobie 2018 – 2022
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Pavlova Ves na volebné obdobie 2018
– 2022
Starosta navrhol rozsah výkonu funkcie starostu - úväzok 0,7.
8.

Za: 4
9.

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Rôzne

Rudolf Tomko, starosta obce
 informoval o likvidácii čiernych skládok v obci. Za areálom bývalých ŠM pri hnojnej
jame bol zistený pracovníkmi odboru životného prostredia L. Mikuláš nelegálne
nahromadený rôzny odpad. Do 30.05.2018 bolo nutné tento odpad odviezť (nakoľko sa
nachádza v katastri obce) na skládku spravujúcu odpadové hospodárstvo (OZO). Obec
termín splnila a zaplatila 1098,15 eur za likvidáciu odpadu a 144,00 eur za nakládku
a vyčistenie.
 informoval o zamestnaní jedného pracovníka na § 54 – Praxou k zamestnanosti cez Úrad
práce na 9 mesiacov. 95 % z celkovej ceny práce hradí štát – Úrad práce.
 začatie prác na zateplení budovy kultúrneho domu je stanovený na august 2018.
 v mesiaci júl 2018 začnú práce na oprave vodopádu koryta Petruška – oprava kamenného
stupňa. Náklad cca 16 230 eur bude hradený Povodím Váhu Ružomberok.
 v mesiacoch august, september 2018 bude prevedená oprava - položenie asfaltovvého
koberca na miestnych komunikáciách v obci vetva A – pri bytovkách č. 4, č. 5, a č. 6

v sume 9 900 eur a vetva B – stará strana v sume 12 600 eur. Víťazná firma bola vybratá
na základe najnižšej ceny z celkových piatich uchádzačov – firma RILINE s.r.o
Ružomberok.
 Dňa 17.05.2018 požiadal Gitye Winata o odkúpenie budovy bývalej MŠ. Starosta navrhol
vypracovať znalecký posudok na budovu a následne sa touto záležitosťou bude zaoberať
obecné zastupiteľstvo po predložení vypracovaného znaleckého posudku.
Poslanec Ladislav Šplha
Informoval, že do konca mesiaca jún 2018 zavolá firme, ktorá realizuje opravu požiarnej
striekačky a bude informovať starostu so stavom opravy.
10. 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
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: Miroslav Majerčák
Drahomír Vallo

.....................................
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Zapísal:

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

Bartolomej Valo

V Pavlovej Vsi 25.06.2018

