Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,
ktoré sa konalo dňa 31.03.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1.

Otvorenie

Zástupca starostu obce Bartolomej Valo otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Pavlovej Vsi a skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Ospravedlnil starostu obce
Rudolfa Tomku z neúčasti na zasadnutí z dôvodu práceneschopnosti.
2.

Schválenie programu zasadnutia

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci v roku 2020
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom obce Pavlova Ves v roku 2020
7. Rôzne
8. Záver
Za: 5 – Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 0
3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Osadská
Overovatelia zápisnice:
Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková
4.

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania

Zástupca starostu obce predniesol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania
a obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené.
5.

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci v roku 2020

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predniesla správu o kontrolnej činnosti
v roku 2020.

6.

Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých
zastupiteľstvom obce Pavlova Ves v roku 2020

Obecným

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predniesla správu z vykonanej kontroly
uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Pavlova Ves v roku 2020.
7. Rôzne
 zástupca starostu Bartolomej Valo predložil poslancom geometrický plán p. Marty
Turzovej ohľadom odkúpenia obecného pozemku. Poslanci si geometrický plán prezreli
a konštatovali, že je v rozpore so žiadosťou, ktorú podala p. Marta Turzová dňa
08.10.2020. V uvedenej žiadosti žiadala o odkúpenie približne 14 m² a na geometrickom
pláne, ktorý vyhotovil Bc. Peter Grieš dňa 22.01.2021 je zakreslených 38 m².
K spomínanej kúpe pozemku sa záporne vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce PhDr.
Desana Stromková.
Za: 0
Proti: 5 – Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Drahomír Vallo, Lenka
Majerčáková
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
 Slovenský pozemkový fond žiada o zaslanie fotodokumentácie týkajúcej sa žiadosti
prenájmu parciel KN C 947/1 a KN C 947/20 v k. ú Pavlova Ves (jedná sa o pozemky
okolia bytoviek č. 4, 5 a 6)
 zástupca starostu oboznámil prítomných o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
v obci Pavlova Ves za kalendárny rok 2020 – 40,60 %
 na budove bývalej MŠ je potrebné zabezpečiť opravu a náter strechy – do 31.05.2021 je
potrebné zabezpečiť cenové ponuky
 sčítanie obyvateľov v našej obci je k 31.3.2021 na 92,41 %
Poslanec Jaroslav Rády
 informoval o brigáde upratovania na vyšnom konci – okolie mosta
 na SSC L. Mikuláš je potrebné nahlásiť ohľadom porúch na betónovej konštrukcii
vyšného mosta
8. Záver
Na záver zasadnutia zástupca starostu obce Bartolomej Valo poďakoval všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Rudolf T o m k o
starosta obce
Overovatelia: Juraj Kelušák
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Lenka Majerčáková
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Mgr. Katarína Osadská
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V Pavlovej Vsi 31.03.2021

