
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 29.01.2016 

 

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 5, t. j. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia   

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016  

7. Rôzne   

8. Návrh na uznesenie  

9. Záver 

 

 

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

obecného zastupiteľstva: 

Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia:   Bartolomej Valo 

Drahomír Vallo 

Miroslav Majerčák 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice:  Daniel Bacúr 

    Ladislav Šplha 



5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

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

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016 

Starosta obce predniesol poslancom Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 

2016, ktorý bol pred rokovaním OZ zverejnený na úradnej tabuli obce na 15 dní. K návrhu 

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

Za: 5    Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

7. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce:  

- Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka 

Starosta informoval poslancov a občanov o možnosti podania žiadosti o nenávratné finančné 

prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR (PRV), programové obdobie 2014 – 2020, pre 

opatrenie 7., podopatrenie 7.4., aktivita 5., ktorá je zameraná na investície do využívania OZE 

vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych 

služieb (len obecné úrady, škôlky a kultúrne domy) do výšky 200 000 eur. 

- Posledné Fašiangy a divadelné predstavenie Strašidlo  

Starosta obce informoval prítomných o pripravovanej akcii Posledné Fašiangy dňa 6.2.2016a 

divadelné predstavenie Strašidlo (ochotníci z Bobrovca) dňa 7.2.2016 o 15.00 hod., na ktoré 

prítomných srdečne pozval. 

- Hračky z bývalej materskej školy 

Hračky z bývalej materskej školy, ktoré ešte zostali v kultúrnom dome boli prevezené do 

Materskej školy v Bobrovci. 

Daniel Bacúr, poslanec 

Poďakoval starostovi obce za pekne zrealizovaný interiér domu smútku. 

Ladislav Šplha, poslanec 

Opýtal sa, či sa stihne termín podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z Programu 

rozvoja vidieka do určeného termínu, t.j. 23.03.2016. Odpovedal starosta, že urobí všetko pre 

to, aby sa to stihlo. 

Bartolomej Valo, poslanec 

Informoval sa, ako je to s odovzdaní vodovodu LVS, a. s. L. Mikuláš. Odpovedal starosta, že 

je to v jednaní s predsedom predstavenstva LVS, a. s. L. Mikuláš, Ing Rudolfom 

Urbanovičom. 

Ján Osadský, občan 

Požaduje, aby členovia Urbáru odovzdali jeden náhradný kľúč od ich kancelárie na obecný 

úrad pre prípad nevyhnutnosti otvorenia kancelárie. 

 

 

 



8. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.   

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

Za: 5   Proti: 0    Zdržali sa: 0   

 

9. 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: Daniel Bacúr   ..................................... 

 

  Ladislav Šplha  ..................................... 

 

Zapísala:  Bartolomej Valo   ..................................... 

 
 

V Pavlovej Vsi 03.02.2016 

 

 

 

 

 

 


