
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 24.03.2016 

 

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 

Návrhová komisia:   Bartolomej Valo 

Drahomír Vallo 

Miroslav Majerčák 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice:  Drahomír Vallo 

    Miroslav Majerčák 

4. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie programu zasadnutia  

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia   

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pavlova Ves 

7. Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi na ochranu 

verejného záujmu 

8. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Pavlova Ves 

9. Správa o vykonanej kontrole uznesení Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi za rok 

2015 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015 

11. Rôzne   

12. Návrh na uznesenie  

13. Záver 

 



K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva: 

Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

Starosta obce konštatoval, že úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich uznesení boli splnené.    

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pavlova Ves 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných so Zásadami hospodárenia a nakladania s 

majetkom Obce Pavlova Ves podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 9, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov. Starosta obce dal hlasovať.  

Za: 5    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

7. Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi na ochranu 

verejného záujmu 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s Rokovacím poriadkom komisie Obecného 

zastupiteľstva v Pavlovej Vsi na ochranu verejného záujmu. Starosta dal hlasovať za 

predložený návrh. 

Za: 5    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

8. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Pavlova Ves 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných so Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností 

v podmienkach Obce Pavlova Ves. Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom 

oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri kontrole vybavovania sťažností v Obci 

Pavlova Ves, ako orgánu verejnej správy. Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo, starostu 

obce, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce. Starosta dal hlasovať za 

preložený návrh. 

Za: 5    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

9. Správa o vykonanej kontrole uznesení Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi za 

rok 2015 

Správu o vykonanej kontrole predniesla hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková. 

Správa tvorí súčasť tejto zápisnice. 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015  predniesla hlavná kontrolórka 

obce PhDr. Desana Stromková. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade so schváleným 

plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Správa tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 



11. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce:  

-  Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka 

Starosta informoval poslancov a občanov, že dňa 23.3.2016 bola podaná žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR (PRV), programové obdobie 2014 – 

2020, pre opatrenie 7., podopatrenie 7.4., aktivita 5., ktorá je zameraná na investície do 

využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do 

miestnych služieb (len obecné úrady, škôlky a kultúrne domy).  

-  Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 

Starosta obce informoval prítomných o potrebe vysporiať majetkoprávne pozemky pod 

budovami kultúrny dom, dom smútku a tiež pozemky pod miestnou komunikáciou (stará 

strana). 

-  Verejné osvetlenie 

Obec dostala ponuku ohľadom zrealizovania nového verejného osvetlenia v obci. Komplexné 

riešenie zahŕňa vypracovanie technického návrhu, výstavbu, prevádzku a údržbu verejného 

osvetlenia bez finančnej spoluúčasti obce. 

- Stolnotenisový turnaj  

Dňa 26.03.2016 bude sa konať v kultúrnom dome stolnotenisový turnaj pre dospelých 

a žiakov o Pohár starostu  obce. 

- Kronikár obce 

Je potrebné v obci nájsť kronikára, nakoľko po vzdaní sa kronikára obce Bernarda Bacúra túto 

prácu nik nerealizuje. Starosta požiadal p. Milana Tomku o dopísanie.  

Daniel Bacúr, poslanec 

Požiadal starostu obce o pridelenie priestorov skladu pre Urbár Háj Pavlova Ves. 

Bartolomej Valo, poslanec 

Doporučil vykonať poslancom a starostovi služobnú cestu do obce Liptovská Štiavnica, 

ohľadom prehliadky už zrealizovaného verejného osvetlenia. 

Ponúkol pomoc kronikárovi obce pri dopísaní kroniky zo zápisníc obecného zastupiteľstva 

a celkového diania v obci za uplynulé roky pripravením písomných podkladov (roky 2003 - 

2016) 

Milan Tomko, občan 

Poukázal na vymletú jamu miestnej komunikácie pri nižnom moste – potrebné vyspraviť. 

Informoval o prepílení miestnej komunikácie pod brehom pri rodinnom dome Ľubomíra 

Tomčíka. 

Jozef Tomko, občan 

Poukázal, že za Tomkovcami na ceste od trafostanice v kríkoch „Pri Krúžliku“ je navozený 

komunálny odpad. 

 

 



12. 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   

 

13. 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: Drahomír Vallo   ..................................... 

 

  Miroslav Majerčák   ..................................... 

 

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

 
 

V Pavlovej Vsi 24.03.2016 

 

 

 

 

 

 


