
Zápisnica 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 27.07.2017 

 

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 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:   Ladislav Šplha 

    Drahomír Vallo 

Miroslav Majerčák 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za: 3   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

Zapisovateľ:    Drahomír Vallo 

Overovatelia zápisnice:  Ladislav Šplha 

    Miroslav Majerčák 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia   

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2017 

6. Rôzne   

7. Návrh na uznesenie  

8. 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 predniesol správu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Pavlova Ves zo dňa 25.05.2017    

- uznesenie č. 25/2017 – nový termín 30.08.2017 

- uznesenie č. 26/2017 – nový termín 30.09.2017 

- uznesenie č. 27/2017 – nový termín 10.08.2017 

- uznesenie č. 28/2017 – splnené 

- uznesenie č. 29/2017 – nový termín 31.10.2017  

 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2017 

Starosta obce predniesol Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. 

polrok 2017. 

Za: 3    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

6. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce  

 na základe návrhu členov DHZO Pavlova Ves doporučil schváliť zakúpenie hasičskej 

striekačky  

 oznámil, že kultúrno-športové popoludnie spojené s hasičskou súťažou sa uskutoční dňa 

19.08.2017 

 bola zverejnená výzva na rekonštrukciu  hasičských zbrojníc s podaní žiadosti do 

31.08.2017 

 informoval o podpísaní dohody o prenechaní nehnuteľnosti do bezplatného užívania, 

pozemkov pod budovou kultúrneho domu 

 bola podpísaná zmluva s Žilinským samosprávnym krajom Žilina na poskytnutie 

finančného príspevku na výmenu autobusovej zastávky 

 

Drahomír Vallo, poslanec 

 zlomený konár v parku oproti rodinného domu p. Alžbety Strakovej  

 je potrebné vypíliť ihličnany oproti vodopádu 

 

Miroslav Majerčák 

 neporiadok pred prvou bytovkou, vyzvať vlastníkov bytov, aby každá domácnosť mala 

jednu nádobu – starosta  zvolá stretnutie na deň  02.08.2017 všetkých vlastníkov bytov 

prevej bytovky  

 

7. 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   



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: Ladislav Šplha   ..................................... 

 

  Miroslav Majerčák   ..................................... 

 

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

 
 

V Pavlovej Vsi 31.07.2017 

 

 

 

 


