Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 30.09.2016
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 4, 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
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za:4
Proti: 0
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

3.

Zdržalo sa: 0

Bartolomej Valo
Drahomír Vallo
Miroslav Majerčák

Schválenie programu zasadnutia

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Program:
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
VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

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

5.

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice, predložil Rudolf Tomko, starosta obce.
K návrhu neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6.

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce

Starosta obce predniesol poslancom a ostatným prítomným správu o činnosti hlavnej
kontrolórky.

7.

Rôzne

Rudolf Tomko, starosta obce
 predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Pavlova Ves
k 31.12.2016, ktorý tvorí súčasť tejto zápisnice
 informoval o zmene a doplnení projektovej dokumentácie „Vodovod Pavlova Ves“, ktorú
zrealizujú geodeti Ing. Vrlík a Ing. Valčo
Ladislav Šplha, poslanec
 požiadal o informáciu ohľadom hrobových miest na miestnom cintoríne
Miroslav Majerčák, poslanec
 požiadal o informáciu ohľadom bezpečnosti žiakov a občanov nastupujúcich na raňajší
autobus na autobusovej zastávke vedľa športového areálu „Húšťavka“
Drahomír Vallo, poslanec
 na autobusovej zastávke chýba tabuľa odchodov autobusových spojov
 hrobové miesto neb. Ján Vallo je označené na informačnej tabuli na miestnom cintoríne na
dvoch miestach
Andrej Vallo, občan
 komín na rodinnom dome Ing. Bohuslava Babku je v dezolátnom stave a ohrozuje pri páde
susedov
Ján Osadský, občan
 navrhol zvýšiť poplatok za zapožičanie výsuvného rebríka (1eur/deň) a miešačky (2
eur/deň)

8.

Návrh na uznesenie

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Za: 4
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:

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

Miroslav Majerčák

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

Bartolomej Valo

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

V Pavlovej Vsi 05.10.2016

