Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,
ktoré sa konalo dňa 28.10.2020
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 rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania
5. Zmena rozpočtu obce Pavlova Ves rozpočtovým opatrením č. 1/2020
6. Zmena rozpočtu obce Pavlova Ves rozpočtovým opatrením č. 2/2020
7. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
8. Odkúpenie pozemkov pod budovou kultúrneho domu
9. Rôzne
10. Záver
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený.
Za: 5 – Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ:
Bartolomej Valo
Overovatelia zápisnice:
Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková
4.

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania

Starosta obce predniesol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania a obecné
zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené.
5.

Zmena rozpočtu obce Pavlova Ves rozpočtovým opatrením č. 1/2020

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 zo dňa 30.6.2020 došlo k zmene rozpočtu uskutočnené
navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných
prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem 3448
eur. Jedná sa o navýšenie rozpočtu v príjmovej o transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený
výkon štátnej správy a ich použitie vo výdavkovej časti.

6.

Zmena rozpočtu obce Pavlova Ves rozpočtovým opatrením č. 2/2020

Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020, v ktorom je navrhnutá zmena
rozpočtu znížením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové zníženie
rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu
rovnaký objem 1340 eur.
Za: 5 – Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7.

Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019

Starosta obce prečítal Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019. Audítor
v správe konštatuje, že účtovná závierka zobrazuje pravdivo a objektívne finančnú situáciu
obce Pavlova Ves k 31.12.2019, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil
k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
8.

Odkúpenie pozemkov pod budovou kultúrneho domu

Dňa 21.10.2020 bola podpísaná kúpna zmluva medzi vlastníkmi pozemkov pod budovou
kultúrneho domu, a to Ing. Andrejom Vallom, Jurajom Pieterom, Miriam Kubinovou, Ing.
Bohuslavom Babkom a Obcou Pavlova Ves. Bola im vyplatená sumu 15 eur/ m² pozemku
podľa znaleckého posudku. Kúpnu zmluvu vypracoval JUDr. Samuel Dorociak.
9.

Rôzne

Starosta obce
- Marta Turzová, žiadosť o odkúpenie pozemku
Marta Turzová, 031 04 Liptovský Mikuláš, Dubová 493/3 si podala žiadosť o odkúpenie
pozemku pred svojím rodinným domom č. 21, časť pozemku E KN 222/2 o výmere cca
14 m². Poslanci predbežne súhlasili s odpredajom po vypracovaní geometrického plánu,
ktorý si p. Marta Turzová dá vypracovať na vlastné náklady.
Za: 5 – Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
-

Pivnica pod kultúrnym domom
Ing. Andrej Vallo, 032 21 Pavlova Ves 27 si podal žiadosť o užívanie pivnice pod
budovou kultúrneho domu. Poslanci súhlasili s uzatvorením dohody o užívaní
nehnuteľnosti – pivnice za cenu 20 eur ročne (20 m² á 1 eur ročne).
Za: 5 – Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková
Proti: 0
Zdržali sa: 0

-

Dotácia pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
CVČ v L. Mikuláši predložil žiadosť o dotáciu pre 3 deti vo výške 84 eur
Za: 5 – Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
-

-

-

-

Gitye Winata – predĺženie nájmu budovy č. 74
Gitye Winata, 032 21 Pavlova Ves 22 si požiadal o predĺženie nájmu budovy č. 74
bývalej materskej školy na ďalších 10 rokov. Pôvodná nájomná zmluva je platná do roku
2026. Poslanci odporučili p. Gitye Winata požiadať o predĺženie nájmu pred skončením
nájmu, t. j. v roku 2025.
Oprava budovy č. 74 bývalá materská škola
Starosta obce informoval, že na budove budú vymenené 2 ks okien, náter strechy
a oprava komína
K 31.12.2020 bude vykonaná inventarizácia majetku obce Pavlova Ves.
Majiteľka pozemku pod budovou Domu poslednej rozlúčky p. Vallová z Handlovej si
požiadala o finančnú náhradu.
PPS, a.s. Bobrovec zaslala ponuku na vývoz z konárov a kriakov a zeleného odpadu
Boli sme vyzvaní Okresným úradom L. Mikuláš ohľadom likvidácie nelegálnych skládok
za maštaľou (hnojisko - kompostovisko) s termínom odstránenie do 30.11.2020.
V opačnom prípade dostane obec finančnú pokutu.
Na SPF Bratislava boli zaslané 2 prípisy ohľadom nájmu pozemkov okolo bytoviek,
nakoľko ich vlastníkom je SPF.
Dňa 15.10.2020 boli neplatičom daní zaslané výzvy na uhradenie nezaplatených daní
z nehnuteľností a poplatkov. V prípade neuhradenia budú postúpené exekútorovi.
Doplnenie vianočného osvetlenia v počte 4 ks (vyšný koniec, stará strana 2x, smer L.
Beharovce).
Občanom nad 70 rokov budú poskytnuté poukážky v hodnote 10 eur.

Poslanec Drahomír Vallo
- nesvieti verejné osvetlenie pri rodinnom dome č. 89 a nefunkčný rozhlas pri
Bendíkovcoch
Poslanec Jaroslav Rády
-

zatiaľ mu nedoručili ponuku na opravu strechy MŠ
kritizoval parkovanie Ing. J. Ruseka vedľa cesty a parkovanie pri autobusovej zastávke

Poslanec Bartolomej Valo
-

je nutné opíliť stromy v parkoch (autobusová zastávka a pri miestnom cintoríne), bolo to
už prerokované v roku 2019
tiež bolo odsúhlasené vypílenie tují na miestnom cintoríne z južnej strany a západnej
strany po bočný vchod od honu Rovne
je to potrebné zrealizovať do 31.03.2021
je potrebné pred obecným zastupiteľstvom realizovať pracovné porady poslancov
z dôvodu riešenia problémov a prípravy poslancov na blížiace sa obecné zastupiteľstvo

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

Overovatelia:

Zapísal:

Juraj Kelušák
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Lenka Majerčáková

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

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 04.11.2020

