
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,  

ktoré sa konalo dňa 29.05.2015 

 

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, ţe počet prítomných poslancov je 5, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Majerčák 

    Daniel Bacúr  

Návrhová komisia:   Bartolomej Valo 

Ladislav Šplha 

Drahomír Vallo 

Hlasovanie o zloţení návrhovej komisie: 

Za: 5    Proti: 0    Zdrţalo sa: 0 

 

3. Kontrola uznesení   

Starosta obce konštatoval, ţe úlohy vyplývajúce z uznesenia 1/2015 zo dňa 16.01.2015 

naďalej trvajú, úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 2/2015 zo dňa 27.03.2015 boli splnené.    

 

4. Schválenie programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie   

3. Kontrola plnenia uznesení   

4. Schválenie programu zasadnutia  

5. Záverečný účet obce za rok 2014 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce  

7. Rôzne 

8. Návrh na uznesenie  

9. Záver 

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

obecného zastupiteľstva: 

Za: 5    Proti: 0    Zdrţalo sa: 0 



5. Záverečný účet obce za rok 2014 

Záverečný účet obce za rok 2014, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, predloţil Rudolf Tomko, 

starosta obce. 

K záverečnému účtu neboli vznesené ţiadne pripomienky. Hlasovanie za schválenie 

záverečného účtu bez pripomienok.  

Za: 5    Proti: 0    Zdrţalo sa: 0 

 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Dňa 30.03.2015 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce. V stanovenom termíne bola 

doručená jedna ţiadosť, a to PhDr. Desany Stromkovej. Ţiadosť obsahovala všetky 

náleţitosti, tak ako bolo stanovené vo výberovom konaní.     

Hlasovanie za voľbu hlavnej kontrolórky p. PhDr. Desany Stromkovej.    

Za: 5    Proti: 0    Zdrţali sa: 0   

 

7. Rôzne 

Rudolf Tomko,  starosta obce:  

- Stolnotenisový oddiel Pavlova Ves 

Informoval prítomných o zaloţení stolnotenisového oddielu v obci Pavlova Ves od septembra 

2015. 

- Kultúrny dom, pec na kúrenie 

Informoval o nutnosti zakúpenia pece na pevné palivo do sály kultúrneho domu. 

- Dom poslednej rozlúčky  

V tomto roku by sme chceli dokončiť dom poslednej rozlúčky – kolaudácia, ozvučenie 

a interiérové zariadenie. 

- Informačnátabuľahrobových miestpre cintorín  

Spoločnosť DATAZ, s.r.o, SNP 313/21, 919 04 Smolenice pre cintorín v našej obci vypracuje 

aktualizáciu Informačnej tabule hrobových miest.      

 - Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov 

V súlade s ust. § 20 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov spoločnosť PK-Systems, s.r.o., SNP 22, 965 01  Ţiar nad Hronom spracovala 

Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov podmienkach našej 

obce.   

 - Dotácia na výmenu okien v kultúrnom dome 

Informoval prítomných o podaní dotácie na výmenu okien v kultúrnom dome vo výške 10 tis. 

eur. 

 - Multifunkčné ihrisko  

Dostali sme ponuku na vybudovanie multifunkčného ihriska v našej obci – dotácia 40 tis. – 50 

tis. eur, z vlastných prostriedkov by sme zaplatili 3 tis. eur.  

 - Kultúrne podujatie pri príležitosti MDD 

Dňa 9.6.2015 sa bude konať v sále kultúrneho domu kultúrne podujatie pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa detí.  



Daniel Bacúr, poslanec 

 na web stránke obce nie sú zverejnené zmluvy, faktúry, objednávky  

Bartolomej Valo, poslanec 

 spoločnosť OZO, a.s. L. Mikuláš pristaví kontajner na zber veľkoobjemového odpadu, 

termín bude vyhlásený v miestnom rozhlase  

Jaroslav Rády, občan 

 na web stránku je potrebné doplniť zápisnice, uznesenia, VZN, štatút obce  

Jozef Tomko, občan 

 pod kríţom na vyšnej Paţiti sú navozené kriaky 

 Milan Baláţ, Pavlova Ves č. 4 má neporiadok okolo hospodárskej budovy a pasie kozy 

a obce na súkromných pozemkoch 

Ján Osadský, občan 

 opäť sa voľne pohybujú psy po obci 

 upozorniť majiteľov psov, ţe je nevyhnutné zbierať pri venčení psie exkrementy 

Milan Tomko, občan 

 je potrebné upozorniť Povodie Váhu Ruţomberok na rozpadajúce koryto škarpy pri 

niţnom moste 

 dňa 23.5.2015 bola spôsobená škoda na súkromných parcelách na hone v Rovni 

jalovicami patriacimi AgroRacio L. Mikuláš  

Kmeť, občan 

 p. Gregorová, majiteľka rodinného domu v L. Beharovciach navozila zeminu na 

súkromné polia v katastri našej obce 

 

8. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.   

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

Za: 5    Proti: 0    Zdrţali 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:   ..................................... 

 

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

 

Zapísal:  Bartolomej Valo ..................................... 

 
 

V Pavlovej Vsi 29.05.2015 



Uznesenie č. 3/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, 

 zo dňa 29.05.2015 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi 

 

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e  

1. správu o plnení uznesenia č.1/2015 zo dňa 16.01.2015 – úloha naďalej trvá 

2. správu o plnení uznesenia č. 2/2015 zo dňa 27.3.2015 – splnené  

 
 

B. s c h v a ľ u j e  

1. Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce Pavlova Ves za rok 

2014 bez výhrad 

2. prebytok  rozpočtu vo výške 465,95 eur pouţiť na tvorbu rezervného fondu obce  

3. do funkcie hlavného kontrolóra obce Pavlova Ves v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov PhDr. Desanu Stromkovú  

      

 

V Pavlovej Vsi 29.05.2015 

 

         Rudolf  T o m k o  

            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


