Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi,
ktoré sa konalo dňa 31.07.2015
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, že počet prítomných poslancov je 4, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi
je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

Bartolomej Valo
Drahomír Vallo
Miroslav Majerčák
Návrhová komisia:
Bartolomej Valo
Drahomír Vallo
Miroslav Majerčák
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za: 4
Proti: 0
3.

Zdržalo sa: 0

Kontrola uznesení

Starosta obce konštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia 1/2015 zo dňa 16.01.2015
naďalej trvajú, úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 3/2015 zo dňa 29.05.2015 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. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
6. Správa o plnení rozpočtu obce Pavlova Ves k 30.06.2015
7. Rôzne, diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

5.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce Pavlova Ves prečítala návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. Vo svojej správe oboznámila
prítomných s rozsahom kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.
Hlasovanie za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
6.

Správa o plnení rozpočtu obce Pavlova Ves k 30.06.2015

S plnením rozpočtu obce Pavlova Ves k 30.06.2015 oboznámil prítomných starosta obce.
Správa tvorí súčasť zápisnice.
7.

Rôzne, diskusia

Rudolf Tomko, starosta obce:
- Búda pri trafostanici
Je potrebná oprava a údržba hornej búdy pri trafostanici, je potrebné riešiť čo s materiálom
uskladneným v búde (kabrince, prerlit, dosky guľatina),, ďalej je potrebné riešiť čo
s mláťačkou, šrotárom, drvičom a váhou, najlepšie riešenie by bolo dať búdu niekomu do
prenájmu za opravu a údržbu.
- Cintorín
Niektorí občania požiadali obec o výrub tují (južná strana) na miestnom cintoríne. Keďže
počas vegetačného kľudu sa nemôžu tuje vypilovať, táto záležitosť sa bude riešiť na
nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva.
- Kultúrno – športové popoludnie
Bude sa konať dňa 29.08.2015 v priestoroch Húšťavky.
- Komisia pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi zriaďuje komisiu pre ochranu verejného záujmu.
Voľbou (4 hlasy za) si zvolilo za predsedu Drahomíra Vallu a členov Miroslava Majerčáka
a Ladislava Šplhu.
- Poslanci a PN
Starosta obce informoval poslancov, ktorí budú na PN nemôžu sa zúčastňovať zasadnutí
obecného zastupiteľstva ani zasadnutí komisií pri obecnom zastupiteľstve.
Miroslav Majerčák, poslanec
 znovu upozornil na voľný pohyb psov (naháňanie detí), navrhol aby psy boli označené
visačkou s číslom a majitelia psov by mali dodržiavať nariadenia obce o držaní a chovaní
psov
Jozef Tomko, občan
 aktivačné práce realizujúc 5 občania a riadia sa podľa pokynov koordinátora
Milan Tomko, občan
 bránička na zadnom vchode do cintorína sa rozpadáva, je potrebné dať vzperu na stĺpik
 upozornil na vyhadzovanie odpadu do kontajnerov z ubytovacích zariadení

 ak ľudia nemajú záujem o údržbu a úhradu nájmu za hrobové miesta neznámych
občanov, je potrebné ich likvidovať
Jaroslav Rády, občan
 na cintoríne nie je ešte osadená nová informačná tabuľa a nie sú aktuálne informácie
o hrobových miestach (virtuálny cintorín)
 nedoporučuje vypilovať tuje na miestnom cintoríne
Andrej Vallo, občan
 interiér domu poslednej rozlúčky dať posúdiť a navrhnúť odborníkovi
8.

Návrh na uznesenie

Predseda návrhovej komisie Bartolomej Valo predniesol 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 31.07.2015

