Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 25.05.2017
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 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
Drahomír Vallo
Daniel Bacúr
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.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Záverečný účet obce za rok 2016
Zriadenie DHZ Obce Pavlova Ves
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 konštatoval, že úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich uznesení boli splnené.

5.

Záverečný účet obce za rok 2016

Starosta obce predniesol stanovisko hlavnej kontrolórky PhDr. Desany Stromkovej k návrhu
Záverečného účtu za rok 2016, v ktorom doporučila jeho schválenie bez výhrad. K návrhu
neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6.

Zriadenie DHZ Obce Pavlova Ves

Starosta obce prečítal Zriaďovaciu listinu DHZ Obce Pavlova Ves.
Za veliteľa DZH Pavlova Ves bol navrhnutý Marek Majerčík. Za členov DHZ Obce Pavlova
Ves boli navrhnutí: Marek Chebeň, Drahomír Vallo a Ivan Benikovský ml.
Za: 4
7.

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Rôzne

Rudolf Tomko, starosta obce
 aktivačné práce v obci realizujú naši dvaja občania Viktor Baláž a Milan Hudec. Mesačne
odpracuje každý 64 hodín. Prácu im organizuje a na pridelenú prácu dohliadia Ján Osadský
st.
 do 15. júna 2017 je potrebné vypratať miestnosť vedľa hasičskej zbrojnice z dôvodu
uskladnenia pracovného materiálu obecného úradu. Zodpovedný Drahomír Vallo.
 vysvätiť dom poslednej rozlúčky, na vysvätenie prizvať rímskokatolíckeho p. farára
z Bobrovca a evanjelickú p. farárku z L. Trnovca. Zodpovedný Bartolomej Valo.
 po zosumarizovaní dokladov požiadať Okresný úrad odbor životného prostredia L.
Mikuláš o kolaudáciu verejného vodovodu II. etapa Pavlova Ves – Bobrovček – Liptovské
Beharovce.
 vysporiadať majetkoprávne pozemky pod budovami: kultúrny dom, dom poslednej
rozlúčky a pod vyšnou búdou. Ohľadne vysporiadania pozemkov pod kultúrnym domom
požadujú vlastníci 20 eur/ m2. Starosta dá urobiť znalecký posudok na pozemky pod
kultúrnym domom a domom poslednej rozlúčky.
 je potrebné zabezpečiť veľkoobjemové kontajnery na elektroodpad (VPS L. Mikuláš) a na
prebytočný odpad z domácností (OZO P. Ľupča). Zodpovedný Bartolomej Valo.
 dňa 26.5.2017 sa zúčastnia služobnej cesty do Draždíc u Brna Rudolf Tomko, Drahomír
Vallo, Miroslav Majerčák s vedúcimi pracovníkmi „Ekočističiek“ z dôvodu obhliadky už
vybudovanej ekologickej čističky.
 dane a poplatky sa budú od občanov vyberať o mesiac neskôr ako po minulé roky z
dôvodu prechodu na nový sw program miestnych daní.
Bartolomej Valo, poslanec
 čo so zameraním Húšťavka geodetom Ing. Benikovským,
 ako to vypadá so žiadosťou na zateplenie kultúrneho domu,
 občania sa pýtajú čo s hrobami Plechovie (obec zobrala peniaze za predaj rod. Domu
a o hroby sa stará p. E. Kustrová).

 starosta odpovedal, že v dohľadnej dobe bude geodetom zameraná Húšťavka, žiadosť na
zateplenie kultúrneho domu bola podaná a na hroby Plechovie bude vysypané farebné
kamenivo.

Drahomír Vallo, poslanec
 či by nemohol zachádzať autobusový spoj s odchodom 11.00 hod z Jalovca do Pavlovej
Vsi
Daniel Bacúr, poslanec
 informoval sa ohľadom rozpočtu obce na rok 2017

8.

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
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

Overovatelia: Drahomír Vallo

Zapísal:

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

Miroslav Majerčák

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

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 25.05.2017

