Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,
ktoré sa konalo dňa 28.02.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Starosta obce Rudolf Tomko otvoril ustanovujúce 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. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva
Do rúk starostu obce zložil zákonom predpísaný sľub poslanca a podpisom ho potvrdil
novozvolený poslanec Juraj Kelušák.
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva
3. Schválenie programu rokovania
4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
6. Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018
8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole prijatých uznesení OZ v roku 2018
9. Rôzne
10. Záver
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Zapisovateľ:
Bartolomej Valo
Overovateľ zápisnice:
Juraj Kelušák
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
Rudolf Tomko, starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
boli splnené.
6. Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda :
Bartolomej Valo
Členovia :
Juraj Kelušák
Jaroslav Rády
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018
PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok
2018.

8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole prijatých uznesení OZ v roku 2018
PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrole prijatých uznesení
OZ v roku 2018.
9. Rôzne
Starosta obce
 predložil návrh na položenie dlažby vo vstupnej chodbe kultúrneho domu
 zabezpečiť propagáciu separovania odpadu formou verejného zhromaždenia občanov
v sále kultúrneho domu v mesiaci jún a prizvať zástupcov firmy Envipak
 na základe sťažností viacerých občanov je nutné doriešiť voľný pohyb psov p. Ing.
Jaroslava Ruseka, Pavlova Ves 121 formou predvolania na obecný úrad v termíne do
konca marca 2019
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

Overovateľ:

Juraj Kelušák

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

Zapísal:

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 28.02.2019

