Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 27.11.2015
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 3, t. j. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi
je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2.

Schválenie programu zasadnutia

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2015 na rok 2015
VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
9. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
10. Rozpočet obce na rok 2016 a roky 2017, 2018
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
Za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
3.

Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia:

Drahomír Vallo
Miroslav Majerčák
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za: 3
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

4.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

5.

Mgr. Katarína Osadská
Drahomír Vallo
Miroslav Majerčák

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce konštatoval, že úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich uznesení boli splnené.
6.

Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2015 na rok 2015

Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktorý tvorí prílohu tejto
zápisnice, predložila Mgr. Katarína Osadská. 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.

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce, ktorý tvorí prílohu tejto
zápisnice, predložil Rudolf Tomko, starosta obce.
K návrhu neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce, ktorý tvorí prílohu tejto
zápisnice, predložil Rudolf Tomko, starosta obce.
K návrhu neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0
8.

9.

Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014

Starosta obce prečítal správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014.
10. Rozpočet obce na rok 2016 a na roky 2017, 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017, 2018, ktorý tvorí prílohu zápisnice, predložil
Rudolf Tomko, starosta obce. PhDr. Desana Stromková predniesla stanovisko k rozpočtu
obce na rok 2016 a na roky 2017, 2018.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0

11. Rôzne
PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce
Predniesla správu o kontrolnej činnosti o vykonaní kontroly faktúr za I. polrok 2015
Rudolf Tomko, starosta obce:
- Vianočné posedenie
Vianočné posedenie poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, dôchodcov sa
uskutoční dňa 12.12.2015 o 16.00 hod. v kultúrnom dome.
- Interiér kultúrneho domu
V kultúrnom dome boli prevedené práce: výmena okien na sále kultúrneho domu,
vymaľovanie sály kultúrneho domu, nákup opony, rekonštrukcia miestnosti ZPOZ,
rekonštrukcia miestnosti knižnice, rekonštrukcia múzea.
- Zmena rozsahu úväzku starostu
Starosta obce navrhol v súlade s § 11, ods. 4, písm. i) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zmeniť rozsah výkonu starostu obce v rozsahu pracovného
úväzku 0,6. Poslanec Drahomír Vallo navrhol zmeniť rozsah úväzku 0,7 s účinnosťou od
01.12.2015.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
- Schválenie platu starostu obce
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
prorokuje každoročne starostovi plat. Poslanci navrhli plat: 1,49 násobok x priemerná mzda
v národnom hospodárstve - 858 eur x 0,7 úväzok a zvýšenie o 40 % čo predstavuje celkovú
čiastku 1253 eur mesačne od 01.12.2015
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za: 3
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce
Oboznámila prítomných o Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy uzatvorenú so spoločnosťou
ENVI-PACK, a. s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava o separovanom zbere komunálneho
odpadu
Drahomír Vallo, poslanec
Bolo by potrebné vyčistiť potok pri budove obecného úradu pracovníkmi na menších
obecných službách.
Andrej Vallo, občan
Navrhol uctiť si minútou ticha bývalého poslanca Obecného zastupiteľstva neb. Drahotína
Valla.

12. 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
13. 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

Zapísala:

.....................................

Miroslav Majerčák

.....................................

Mgr. Katarína Osadská

.....................................

V Pavlovej Vsi 02.12.2015

