
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 25.09.2015 

 

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 4, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Majerčák 

    Ladislav Šplha  

Návrhová komisia:   Bartolomej Valo 

Miroslav Majerčák 

Ladislav Šplha 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

3. Kontrola uznesení   

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

 

4. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie   

3. Kontrola plnenia uznesení   

4. Schválenie programu zasadnutia  

5. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  

6. Rôzne 

7. Návrh na uznesenie  

8. Záver 

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

obecného zastupiteľstva: 

Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

 



5. Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla správu z vykonanej kontroly. 

Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

6. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce:  

- Výmena okien na kultúrnom dome 

Dňa 18.09.2015 sa uskutočnilo výberové konanie na realizáciu akcie „Výmena okien na 

kultúrnom dome“. Do stanoveného termínu boli predložené 3 súťažné ponuky. Víťazom sa 

stala firma Slovekon, Dúbrava 313, 032 12 Dúbrava. 

- Dom poslednej rozlúčky  

Koncom septembra za začali práce na dome poslednej rozlúčky - rozhlasové vedenie, 

ozvučenie, drevené obklady, nákup interiérového zariadenia,  elektrická prípojka).   

- Vymaľovanie sály kultúrneho domu  

Po výmene okien na sále kultúrneho domu bude nutné  vymaľovať sálu, javisko a balkón. 

Taktiež je potrebné zakúpiť novú oponu, nakoľko stará je vyšedivená.  

 - Stolnotenisový oddiel 

Bol založený stolnotenisový oddiel (ŠK EDEN stolnotenisový oddiel, Pavlova Ves), ktorý 

bude súťažiť v II. okresnej stolnotenisovej triede..   

 - Vypílenie tují na cintoríne 

Po miestnom zisťovaní na cintoríne starostom obce a niektorými poslancami obecného 

zastupiteľstva bolo konštatované, že po vegetačnom období je možné započať s výrubom tují 

- južná časť. Je nutné, aby práce na výrube tují vykonali odborne spôsobilí pracovníci, aby 

nedošlo k poškodeniu náhrobných kameňov.  

Hlasovanie o predloženom návrhu o vypílení tují z južnej strany cintorína: 

Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

Daniel Bacúr, poslanec 

 bolo by potrebné vypíliť všetky tuje na cintoríne. 

Ján Babka, občan 

 požiadal hlavnú kontrolórku o vysvetlenie ohľadom preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

starostovi za rok 2014. PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka odpovedala, že 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky je v zmysle zákona. 

 požiadal hlavnú kontrolórku o písomné vyjadrenie k preplateniu nevyčerpanej dovolenky 

starostovi za rok 2014.  

Jaroslav Rády, občan 

 na cintoríne nie je ešte osadená informačná tabuľa hrobových miest. Odpovedal starosta 

obce, že tabuľa je už namontovaná.   

Andrej Vallo, občan 

 opýtal sa čo s obecnou búdou, kde je uskladnená mláťačka, šrotár. Odpovedal starosta, že 

do konca októbra bude zvolané rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

a Urbárskeho spoločenstva. 

 



Ján Osadský, občan 

 je potrebné vypíliť tuje aj z východnej časti cintorína. 

 

Milan Tomko, občan 

 je proti vypíleniu tují z južnej strany cintorína, ale v prípade vypílenia vysadiť priestor 

náhradnými nízkorastúcimi okrasnými stromkami. 

 čo s odpadom v betónovom kontajneri pod cintorínom. 

 

7. 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   

 

8. 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 ..................................... 

 

  Ladislav Šplha ..................................... 

 

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

 
 

V Pavlovej Vsi 25.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 


