
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 26.11.2016 

 

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 3, 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  

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za: 3   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice:  Drahomír Vallo 

    Miroslav Majerčák 

 

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia   

5. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 

6. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2016 na rok 2016 

7. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

8. Rozpočet obce na rok 2017 a roky 2018, 2019 

9. Rôzne   

10. Návrh na uznesenie  

11. Záver 

 

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

obecného zastupiteľstva: 

Za: 3    Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 



4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

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

 

5. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 

Starosta obce prečítal správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015. 

 

6. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2016 na rok 2016 

Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktorý tvorí prílohu tejto 

zápisnice, predložil starosta obce. PhDr. Desana Stromková predniesla stanovisko k zmene 

rozpočtu obce rozpočtovým opatrením.  

K návrhu neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.  

Za: 3    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

7. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti 

o vykonaní kontroly. 

 

8. Rozpočet obce na rok 2017 a na roky 2018, 2019 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018, 2019, ktorý tvorí prílohu zápisnice, predložil 

Rudolf Tomko, starosta obce.  PhDr. Desana Stromková predniesla stanovisko k rozpočtu 

obce na rok 2017 a na roky 2018, 2019.   

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.  

Za: 3    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

9. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce:  

- Žiadosť Pozemkového  spoločenstva Háj Pavlova Ves 

Pozemkové spoločenstvo Háj Pavlova Ves požiadal o bezodplatné navrátenie majetku – 

pozemok parc. C KN 106 o výmere 68 m2, stavbu postavenú na tomto pozemku „búda“ 

a pozemok parc. C KN 222/5 o výmere 451 m2 v k. ú. Pavlova Ves. Starosta obce zvolá 

jednanie so zástupcami PS Háj, aby vydokladovali vlastníctvo týchto nehnuteľností.    

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu a obecného úradu“ 

Na uvedený projektu bude potrebné v tomto roku ešte vynaložiť 2000 eur za projektovú 

dokumentáciu, táto suma nám bude vrátená firmou BauTop Spišská Nová Ves a tiež 1350 eur 

bez DPH za energetický audit. 

- Vianočné posedenie 

Vianočné posedenie poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, dôchodcov sa 

uskutoční dňa 17.12.2015 o 15.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. 

 



- Autobusová zastávka 

Starosta obce prejedná s p. Sivákom, zástupcom spoločnosti Arriva, a.s. L. Mikuláš  zmenu 

nastupovania detí do školy na zastávke pri kultúrnom dome.  

- Voľný pohyb kôz na začiatku obce 

Starosta obce prejedná s majiteľmi týchto zvierat ich pasenie pri bytovkách. 

Miroslav Majerčák, poslanec 

- je potrebné zabudovať stĺp s osvetlením do miestneho parku, osvetliť križovatku pri   

cintoríne smerom na Liptovské Beharovce 

- požiadal o možnosť hrať stolný tenis pre deti v sále kultúrneho domu  

Drahomír Vallo, poslanec 

-   upozornil na skládkovanie vrakov automobilov pri bytovke č. 6  

- podal námietku na dochádzku poslanca Daniela Bacúra na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva 

Bartolomej Valo, poslanec 

- informoval prítomných, že sa pokúsil zabezpečiť vyradenú autobusovú zastávku (je 

potrebné umiestniť ju pri ihrisku „Húšťavka“)vo firme VPS L. Mikuláš, no momentálne 

táto firma všetky autobusové zastávky zlikvidovala. 

Josef Kubeček, občan 

- informoval, že od 1.12.2016 bude zrušená predajňa potravín a bude fungovať len krčma u 

Gazdu 

 

10. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.   

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.  

Za: 3   Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

11. 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 26.11.2016 


