Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,
ktoré sa konalo dňa 26.08.2019
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 prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania
5. Správa z vykonanej kontroly pokladne vedenej od 1.9.2018 do 31.12.2018
6. Správa z vykonanej kontroly účtovných dokladov – došlých faktúr 2019
7. Kúpa pozemkov pod budovou kultúrneho domu a domu poslednej rozlúčky
8. Nakladanie s majetkom obce
9. Rôzne
10. Záver
Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Zapisovateľ:
Bartolomej Valo
Overovateľ zápisnice:
Drahomír Vallo, Jaroslav Rády
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
Rudolf Tomko, starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
boli splnené.
5. Spáva z vykonanej kontroly pokladne vedenej od 1.9.2018 do 31.12.2018
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predniesla Správu z vykonanej kontroly
pokladne vedenej od 1.9.2018 do 31.12.2018.
6. Správa z vykonanej kontroly účtovných dokladov – došlých faktúr 2019
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predniesla Správu z vykonanej kontroly
účtovných dokladov – došlých faktúr 2019
7. Kúpa pozemkov pod budovou kultúrneho domu a domu poslednej rozlúčky
Starosta obce prečítal znalecký posudok č. 23/2019 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
„.Pozemok KN C parc. č. 162 v obci Pavlova Ves, kat. úz. Pavlova Ves, okr. Liptovský
Mikuláš pre účel prevodu nehnuteľností“. Posudok vypracoval znalec Ing. Tibor Molnár, ul.
Podtatranského 1811/33, 031 01 Liptovský Mikuláš. Následne bude znalecký posudok
predložený JUDr. Samuelovi Dorociakovi k vypracovaniu kúpnopredajných zmlúv.

Znalecký posudok na pozemky pod budovou domu poslednej rozlúčky bude vypracovaný po
vypracovaní geometrického plánu, ktorý bude konkrétne špecifikovať jednotlivých vlastníkov
pozemkov a ich výmery.
8. Nakladanie s majetkom obce
Starosta obce prečítal prípis od Gitye Winata ohľadom neschválenia odpredaja budovy č. 74
(bývalá budova MŠ) v Pavlovej Vsi vo vlastníctve Obce Pavlova Ves (prerokované dňa
23.5.2019 – uznesenie č. 14/2019). V prípise p. Gitye Winata poukazuje na závady, ktoré sa
v priestoroch budovy a na budove nachádzajú, napr. zatekanie zo strechy, niektoré okná
a dvere sú v zlom stave, na fotografiách vidno opadanú omietku zo severnej strany,
poškodený odkvapový žľab zo severnej strany, poškodený komín. Zmluva o prenjme budovy
bývalej MŠ č. 74 medzi Obcou Pavlova Ves a Gitye Winatom je od 4.11.2011 do 31.10.2026.
Starosta navrhol urobiť obhliadku budovy č. 74 na deň 7.9.2019 o 14.00 hod. (poslanci,
starosta, nájomca).
9. Rôzne
Starosta obce
- predložil návrh na kúpu plastových kontajnerov na plasty (240 l) - do každej
domácnosti bude bezplatne dodaný 1 ks kontajnera, pri bytovkách č. 4, 5 a 6 zostane
pôvodný veľkoobjemový kontajner, obec túto záležitosť rieši z dôvodu neporiadku
a prepĺňania kontajnerov ako aj odkladania plastov vedľa kontajnerov (prie kultúrnom
dome, pri vyšnom moste a pri bývalej predajni potravín)
- predložil žiadosť Drahomíra Valla o prenájom suchých WC pod kultúrnym domom
z dôvodu úschovy svojho majetku (náradia)
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
- prečítal predbežnú ponuku kamerového systému od firmy FreeTech services spol. s r.
o. – Daniel Bacúr pre našu obec – orientačná cena 2 500 eur, upresnené body a cena
bude 7.9.2019 pri obhliadke priestorov
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
- zavolať na životné prostredie ohľadom neporiadku pri bytovke č. 4
- zaslať prípis p Badánikovi ohľadom nepokosenia trávy v močiari
- ohľadom osvetlenia miestneho cintorína informoval, že do 7.9.2019 treba doniesť na
OÚ ponuky od potencionálnych firiem- osadený 1 stožiar s tromi orientáciami
svietidiel tak, aby bol osvetlený celý cintorín – možnosť nastavenia svietenia cež
prepínacie hodiny. Bartolomej Valo povedal, že osloví ešte do 7.9.2019 ďalšie firmy
s predložení ponuky.
- dňa 31.8.2019 o 13.00 hod. bude v priestoroch „Húšťavky“ rozlúčka s prázdninami –
detské hry, o 15.00 hod. hasičská súťaž o pohár starostu obce, o 17.00 hod.
vyhodnotenie súťaží, podávanie domácej klobásy pre zúčastnených súťažiacich
a domácich občanov, ďalej voľná zábava hrá „DJ DAJO“ a o 19.00 hod. zapálenie
vatry
- v septembri príde do našej obce na verejný hovor s občanmi pracovníčka firmy
ENVIPAK, ktorá nás oboznámi s nakladaním odpadov
- ohľadom obecnej búdy bude rokovanie na obecnom úrade (zúčastnia sa starosta,
zástupca starostu, Jaroslav Rády a Milan Tomko) – termín bude určený dodatočne
Poslanec Bartolomej Valo
- navrhol, aby vždy týždeň pred zasadnutím obecného zastupiteľstva bolo pracovné
stretnutie poslancov a starostu (oboznámenie sa s programom obecného zastupiteľstva
ako aj s prípravou k jednotlivým bodom)

-

prejedná s pracovníkom SPF Ing. Grešom ohľadom prevodu pozemkov v Rovniach na
SPF
Poslanec Jaroslav Rády
- je potrebné zverejniť všetky faktúry na stránke obce
- dodá na obecný úrad zoznam vlastníkov pozemkov okolo bytoviek
10. 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
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V Pavlovej Vsi 26.08.2019

