Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,
ktoré sa konalo dňa 23.05.2019
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 ustanovujúceho zasadnutia
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania
5. Zabezpečenie ochrany obce kamerovým systémom
6. Výstavba verejného osvetlenia na cintoríne
7. Nakladanie s majetkom obce
8. Rôzne
9. Záver
Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Zapisovateľ:
Bartolomej Valo
Overovateľ zápisnice:
Lenka Majerčáková, Drahomír Vallo
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
Rudolf Tomko, starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
boli splnené.
5. Zabezpečenie ochrany obce kamerovým systémom
Starosta obce predložil návrh na zabezpečenie ochrany obce kamerovým systémom. Je nutné
zabezpečiť tri cenové ponuky. Poslanec Jaroslav Rády už oslovil dve firmy ohľadom
cenových ponúk na realizáciu kamerového systému. Do konca júna 2019 treba osloviť ďalšiu
firmu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

6. Výstavba verejného osvetlenia na cintoríne
Starosta obce preložil návrh osvetlenia na obecnom cintoríne v hodnote cca 3000 eur.
K návrhu boli vznesené pripomienky z dôvodu finančných nákladov a boli navrhnuté ďalšie
varianty, ktoré sú popísané v bode „Rôzne“. Dňa 26.05.2019 o 10.00 hod. zrealizujú
obhliadku na obecnom cintoríne poslanci obecného zastupiteľstva a navrhnú riešenie.

7.

Nakladanie s majetkom obce
- Vysporiadanie pozemkov pod kultúrnym domom. Vlastníci žiadajú 20 eur/m2. Dá sa
vypracovať znalecký posudok.
- Ohľadom obecnej búdy informoval starosta, že je to v riešení medzi obecným úradom
a urbárom (búda je obecná, pozemok urbársky).
- So žiadosťou p. Gitye Winata ohľadom odkúpenia budovy MŠ, informoval starosta
obce Rudolf Tomko, že terajší užívateľ poukazuje na zatekanie zo strechy
a nefunkčnosť komínov.

8. Rôzne
Starosta obce
- osadenie informačnej tabule pri kultúrnom dome zrealizované v 22. týždni –
požiarnici
- nezaplatenie dane za ubytovanie p. Mgr. Mariánom Bacúrom treba riešiť okamžite
(údajne udáva, že ubytováva svojich známych atď.). Do budúceho zastupiteľstva
zistíme možnosti a formy platbe za ubytovanie, taktiež aj nahlasovanie ubytovaných
na obecný úrad
- kotolňa v kultúrnom dome – boli zakúpené prístroje, treba zrealizovať revíziu komína
a kotla každý rok a je potrebné urobiť monitorovaciu správu po dobu piatich rokov
v zmysle zákona – ročný náklad 700 eur
- v mesiacoch jún – júl 2019 bude verejný hovor s občanmi ohľadom separovania
odpadu – na pohovor bude prizvaná Ing. Iveta Klepáčová z firmy Envipak
- obec dostala 46 kompostérov – žiadali sme viac no pre nedostatok kompostérov bolo
dodaných len 46 kusov
- od 22.5.2019 do 30.7.2019 obec zamestnala Michala Majerčíka na neodkladné a nutné
práce (hlavne kosenie obecných priestranstiev)
- v Mountfielde je akcia na bubnovú kosačku s 52 % zľavou (cena po zľave 700 eur),
poslanci aj občania nesúhlasili s kúpou nakoľko kosačka by nebola dostatočne využitá
nedá sa kosiť v brehoch, dohodli sa na kúpe silnejšieho krovinorezu
Poslanec Bartolomej Valo
- navrhol, aby kamerový systém bol umiestnený pri každých kontajneroch – štyri
miesta, z dôvodu kontroly a možnosti zistenia vinníkov, viď zapálený kontajner pri
kultúrnom dome – škoda pre obce 500 eur
- z dôvodu zamedzenia vynášania vencov, sklenených krytov na sviečky a rôzneho
ďalšieho odpadu, uzamknúť zadnú bráničku od honu Roveň
- ohľadom osvetlenia na obecnom cintoríne navrhol zabudovať už na terajší stĺp
oceľové predĺženie s troma bodmi osvetlenia
Milan Tomko
- betónovú odpadovú jamu vedľa brehu pod cintorínom zlikvidovať, nakoľko tam hádžu
odpad občania nielen z cintorína ale aj z domácností
- vystužiť stĺp na bočnej bráničke sperou
- upovedomiť občanov čo prerábajú niečo v rodinných domoch, aby nesýpali odpad do
brehov (a taktiež aj popol)
- ohľadom ponechania pivnice pod budovou kultúrneho domu pripomienkoval, že
vchod do pivnice je obecný
- osvetlenie na cintoríne zrealizovať zabetónovaním jedného stĺpa do stredu cintorína s
troma rôzne situovanými svetlami
- pred bytovkou č. 4 sú opäť vraky áut

Poslanec Jaroslav Rády
- za vyšnou búdou je vyvezený odpad
- preverí v L. Trnovci ako vyberajú poplatky za ubytovanie a ako to riešia s neplatcami
- zistí, kde sa dajú kúpiť kontajneri na exkrementy
- zabudovanie internetu do miestnosti urbáru preveriť u Daniela Bacúra
- zavolať Okresný úrad životného prostredia ohľadom vrakov áut pred bytovkou č. 4
- letáky o separovaní odpadu dať opäť do domácností
Andrej Valo
- pivnicu pod budovou kultúrneho domu naspäť vrátiť majiteľovi A. Vallovi
- uzamknúť kontajnery z dôvodu, aby sa tam nemohli hádzať vrecia s odpadmi a rôzny
nevhodný odpad nepatriaci do kontajnerov
Ing. Igor Kmeť
- kde sa majú dávať exkrementy, treba kúpiť rozložiteľné sáčky a dať do každej
domácnosti, ktorá vlastní psa
- osadiť za vyšnú búdu tabuľu „Zákaz sypania smetí“ a pohroziť sankciami
- kde dávať stavebný odpad – v obci je zákaz vývozu, preveriť možnosť ohľadom
uskladnenia vývozu odpadu
- príjazd do rodinného domu č. 36 – dažďovú kanalizáciu opraviť (obnoviť)
Starosta obce:
- stavebná komisia preverí skutočný stav dažďovej kanalizácie a šachty vedľa
rodinného domu č. 36 Ing. Igora Kmeťa
- obec zabezpečí nákup rozložiteľných sáčkov do 15.06.2019
- kontajner na exkrementy, po zistení, kde je možnosť zakúpiť kontajnery zakúpi aj
kontajnery na exkrementy
9. 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

Overovateľ:

Zapísal:

Lenka Majerčáková

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

Drahomír Vallo

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

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 30.05.2019

