Zápisnica
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 29.09.2017
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 je 5, t. j. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi
je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2.

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Návrhová komisia:

Bartolomej Valo
Drahomír Vallo
Daniel Bacúr
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za: 5
Proti: 0
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

3.

Zdržalo sa: 0

Bartolomej Valo
Drahomír Vallo
Daniel Bacúr

Schválenie programu zasadnutia

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2017 na rok 2017
VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
Za: 5
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 27.07.2017
- uznesenie č. 25/2017 – T: sa predlžuje 31.10.2017
- uznesenie č. 26/2017 – T: splnené
- uznesenie č. 27/2017 – T: splnené
- uznesenie č. 29/2017 – T: 31.10.2017
5.

Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2017 na rok 2017

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k zmene rozpočtu
obce rozpočtovým opatrením č. 1/2017 na rok 2017
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6.

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves

Starosta obce predložil návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce
Pavlova Ves.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7.

Rôzne

Rudolf Tomko, starosta obce
 informoval o odpredaji pozemkov pod budovou kultúrneho domu. Dňa 27.9.2017
prejednal starosta obce s Ing. Miroslavom Todákom možnosť vypracovania znaleckého
posudku na pozemky pod kultúrnym domom. Po doručení znaleckého posudku bude
záležitosť riešená pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.
 dňa 2.10.2017 budeme organizovať brigádu pri premiestňovaní autobusovej zastávky
pred kultúrnym domom na nové miesto pod rodinným domom Milana Tomka. Na
pôvodné miesto bude zabudovaná nová autobusová zastávka, ktorá bude vybudovaná
z prostriedkov VÚC a z rozpočtu obce.
 správca kultúrneho domu Ján Osadský sa vzdal funkcie k 30.09.2017. Od 01.10.2017
bude túto funkciu vykonávať Milan Kelušák ml.
 dňa 20.9.2017 bol vysvätený dom poslednej rozlúčky správcom farnosti Bobrovec, rím.
kat. farárom Michalom Marlengom a p. farárkou ev. cirkvi a.v. vyznania z Liptovského
Trnovca p. Šterbákovou.
Daniel Bacúr, poslanec
 navrhol verejne sa poďakovať na budúcom obecnom zastupiteľstve p. Jánovi Osadskému
za jeho dlhoročnú prácu hospodára kultúrneho domu.
Bartolomej Valo, poslanec
 dať na cintorín ešte jeden kontajner pred sviatkom Pamiatkou zosnulých, aby občania pri
čistení hrobov mali kde likvidovať odpad z hrobov.

 odmeniť p. Jána Osadského za dlhoročnú prácu pamätným darom, veď pracoval nielen ako
hospodár kultúrneho domu, ale aj spravoval a zapožičiaval obecný majetok a taktiež bol po
dlhé roky koordinátorom aktivačných prác.
Igor Kmeť, občan
 treba zabezpečiť a dolepiť na kontajneroch chýbajúce nálepky (sklo, kovy, plasty, papier)
a zabezpečiť informačné materiály do každej domácnosti, čo sa môže do každého
kontajnera vyhadzovať, ako máme separovať.
 či existuje územný plán obce – údajne na internete je registračný list .
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: Drahomír Vallo

Zapísal:

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

Daniel Bacúr

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

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 04.10.2017

