Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 22.09.2018
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 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:

Drahomír Vallo
Miroslav Majerčák
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za: 5
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.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018 na rok 2018
Správa z vykonanej kontroly pokladne za I. štvrťrok 2018 v obci Pavlova Ves
Schválenie úveru na kapitálové výdavky – „Zníženie energetickej náročnosti objektu
obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves“
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. 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 22.06.2018
- uznesenie č. 25/2017 – T: trvá do 31.12.2018
5.

Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018 na rok 2018

Starosta obce predniesol zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018 na rok 2018.
Zmenu rozpočtu obce doporučila schváliť kontrolórka obce. K návrhu neboli vznesené
pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6.

Správa z vykonanej kontroly pokladne za I. štvrťrok 2018 v obci Pavlova Ves

Starosta obce predniesol Správu z vykonanej kontroly pokladne za I. štvrťrok 2018.
7.

Schválenie úveru na kapitálové výdavky – „Zníženie energetickej náročnosti
objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves“

Starosta obce predložil návrh o prijatie úveru na pokrytie kapitálových výdavkov v roku 2018
vo výške maximálne 10 000 eur.
Za: 4
Proti: 1 (Drahomír Vallo)
Zdržali sa: 0
8.

Rôzne

Rudolf Tomko, starosta obce
 dňa 24.9.2018 bude kolaudačné jednanie Vodovod II. etapa,
 v mesiaci august boli vyasfaltované miestne komunikácie (stará strana, bytovky č. 4,5,6)
v hodnote 25 898 eur,
 koncom septembra, začiatkom októbra sa začne realizovať oprava koryta Petruška pod
vodopádom,
 dňa 12.09.2018 bola dovezená požiarna striekačka,
 dňa 03.09.2018 bol zaslaný list SSE Žilina ohľadom častého výpadku elektrickej energie
v našej obci,
 dňa 10.11.2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obce.
Poslanec Bartolomej Valo
 opätovne poukázal na voľný pohyb psov p. Ruseka
Poslanec Drahomír Vallo
 informoval sa, čo a ako bude naďalej s predajňou potravín
Poslanec Daniel Bacúr
 získa ponuky na rekonštrukciu sociálnych priestorov v kultúrnom dome
 maľovanie vnútorných priestorov v kultúrnom dome odložiť, aby sa znížil úver
 ponúkol predprípravu na kamerový systém v obci

Poslanec Miroslav Majerčák
 keď sa realizuje oprava kultúrneho domu, treba riešiť aj opravu suchých WC vedľa
kultúrneho domu
9. 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
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: Miroslav Majerčák

Zapísal:

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

Drahomír Vallo

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

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 26.09.2018

