
Zápisnica 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 29.03.2018 

 

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 sú 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:   Drahomír Vallo 

    Ladislav Šplha 

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. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly za rok 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 08.12.2017    

- uznesenie č. 25/2017 – T: sa predlžuje 31.12.2018  



5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly za rok 2017  

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla Správu hlavnej kontrolórky 

obce Pavlova Ves o kontrolnej činnosti za rok 2017 a Správu hlavnej  kontrolórky obce 

Pavlova Ves z kontroly prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Pavlova Ves za rok 

2017 

 

6. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce  

 informoval o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s výškou nenávratného 

finančného príspevku maximálne 380 171,97 eur na projekt „Znížene energetickej 

náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves“.  

 informoval o jednaní na Okresnom úradu životného prostredia v L. Mikuláši, ktoré sa 

konalo dňa 15.03.2018 ohľadom „čiernych“ skládok v katastri obce. Obec musí 3 

„čierne“ skládky zlikvidovať do 31.05.2018 na náklady obce. 

 informoval o Veľkonočnom stolnotenisovom turnaji, ktorý sa bude konať dňa 

31.03.2018 v kultúrnom  dome. 

 informoval poslancov, že daň za ubytovanie je potrebné uhrádzať kvartálne, nakoľko 

daň za ubytovanie je čo sa týka výberu veľmi nízka. Hlavne Privat Abeta (Vladimíra 

Bacúrová), Pavlova Ves 40, priznala len smiešnu čiastku za ubytovanie. Poslanec p. 

Drahomír Vallo povedal, že pôjde na Daňový úrad a nahlási majiteľov Privat Abeta, že 

neodvádzajú daň z príjmu za ubytovanie. 

 Opätovne informoval poslancov o voľnom pohybe psov. Je potrebné vždy nahlásiť zo 

strany poslancov aj občanov voľný pohyb psov a ihneď urobiť zápis a odovzdať na 

obecný úrad. Na základe zápisu obecný úrad začne konanie s majiteľom psa a v zmysle 

zákona č. 282/2002 Z. z. bude majiteľ psa sankcionovaný. 

 

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:  Miroslav Majerčák   ..................................... 

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

 

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

 

V Pavlovej Vsi 06.04.2018 


