
Zápisnica 
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,  

ktoré sa konalo dňa 26.06.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie  

Zástupca starostu obce Bartolomej Valo 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. Záverečný účet obce za rok 2018 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2019 

7. Rôzne  

8. Záver 

 

Za: Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády 

Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

Zapisovateľ:    Drahomír Vallo 

Overovateľ zápisnice:  Jaroslav Rády, Juraj Kelušák  

    

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania  

Bartolomej Valo, zástupca starostu obce predniesol kontrolu plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadania a skonštatoval, že uznesenie č. 12/2019 nebolo splnené, nový 

termín do 28.08.2019, zodpovedný Jaroslav Rády. Ostatné uznesenia boli splnené. 

 

5. Záverečný účet obce za rok 2018  

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla odborné stanovisko k návrhu 

Záverečného účtu obce Pavlova Ves za rok 2018 a odporučila schváliť Záverečný účet obce 

Pavlova Ves za rok 2018 bez výhrad.  

 

Za: Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády 

Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2019 

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2019 

 

Za: Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády 

Proti: 0    Zdržalo sa: 0 



7. Rôzne  

Poslanec Drahomír Vallo  

- pripomienkoval ohľadom výpadkom elektrického prúdu v našej obci, je nutné napísať 

na SEZ sťažnosť a zároveň ich požiadať o vysvetlenie čo je príčinou x-krát výpadku 

elektrického prúdu v našej obci  

Poslanec Jaroslav Rády 
- doporučuje vykopať elektrický stĺp pri vyšnej búde, ktorý by bolo možné zabudovať 

na osvetlenie v cintoríne  

- jeden krát sa stalo, že nebola moja pripomienka zapísaná v zápisnici (položenie dlažby 

v kultúrnom dome) 

- ponuky na kamerový systém budú zabezpečené a doručené na obecný úrad do 

28.08.2019 

- na internete zisťoval možnosť zakúpenia železného elektrického stožiara (od 250 eur 

za kus) 

- je potrebné vypíliť brezu pred rodinným domom Ing. Igora Kmeťa 

- čo najrýchlejšie vysporiadať obecnú búdu 

- za vyšnú búdu osadiť tabuľu „Zákaz vysýpania smetí“ 

- čím skôr zavolať Ing. Klepáčovú z firmy Envipak ohľadom separovania odpadu 

(verejný hovor s občanmi) 

- očistiť a opraviť most na štátnej  ceste na hornom konci obce 

- zabezpečiť pokosenie močiara (nájomca pozemku) 

- pri kríži odbočka na Beniky v smere k potoku Petruška niekto (údajne z našej obce) 

vyviezol odpad (vyhlásiť v MR) – informácia bola podaná na urbárskej schôdzi v 

Bobrovčeku 

Poslanec Bartolomej Valo 

- ohľadom nákupu rozložiteľných igelitových sáčkov informovať sa na Jednote SD L. 

Mikuláš (údajne ich už používajú)  

- ohľadom kontroly stavu šachty a kanalizácie pri rodinnom dome Ing. Igora Kmeťa 

napísať zápis a návrh na opravu  

Občan Milan Tomko  
- okamžite zlikvidovať a odviezť šrotové a nepojazdné autá od bytovky č. 4 

- akým spôsobom prešli pozemky okolia bytoviek č. 4, 5 a 6 pod Slovenský pozemkový 

fond  

- nedokončená oprava koryta Petruška pri vodopáde nižného mosta (treba urgovať) 

Občianka p. Kubinová  

- žiada o informovanosť ohľadom vyplatenia za pozemky pod kultúrnym domom 

- čo s lístím padajúcim z topoľov, ktoré znečisťujú okolie jej rodinného domu ako aj 

uličku – treba riešiť kúpou nejakého zberného zariadenia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Záver 

Na záver zasadnutia zástupca starosta obce Bartolomej Valo poďakoval všetkým prítomným 

za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.    

 

        

          

Rudolf  T o m k o  

     starosta obce 

 

 

 

 

Overovateľ:   Jaroslav Rády     ..................................... 

 

   Juraj Kelušák    .................................... 

 

Zapísal:   Drahomír Vallo    ..................................... 

 

 

V Pavlovej Vsi  26.06.2019 
 


