
Zápisnica 
zo 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Pavlova Ves,  

ktoré sa konalo dňa 31.10.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Rudolf Tomko 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.   

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania  

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

6. VZN č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Pavlova Ves 

7. Štatút obce Pavlova Ves 

8. Smernica o verejnom obstarávaní obce Pavlova Ves 

9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pavlova Ves 

10. Nakladanie s majetkom obce  

11. Rôzne  

12. Záver 

 

Za: 3 - Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Bartolomej Valo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

Zapisovateľ:    Bartolomej Valo 

Overovateľ zápisnice:  Juraj Kelušák, Jaroslav Rády 

    

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania  

Rudolf Tomko, starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí 

boli splnené. 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019  

Rudolf Tomko, starosta obce oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením č. 2/02019. 

 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Bartolomej Valo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 



6. VZN č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Pavlova Ves 

Starosta obce Rudolf Tomko podrobne informoval prítomných o VZN č. 1/2019 – 

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Pavlova Ves.   

 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Bartolomej Valo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a VZN č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci 

Pavlova Ves sú k nahliadnutiu na internetovej stránke obce. K bodu č. 5 a k bodu č. 6 taktiež 

poinformovala aj kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková. 

 

7. Štatút obce Pavlova Ves 

Štatút obce Pavlova Ves bol zaslaný poslancom emailom. 

 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Bartolomej Valo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

8. Smernica o verejnom obstarávaní obce Pavlova Ves  

Smernica o verejnom obstarávaní obce Pavlova Ves bola zaslaná poslancom emailom. 

 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Bartolomej Valo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

9. Zásady hospodárenie s finančnými prostriedkami obce Pavlova Ves 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pavlova Ves boli zaslané poslancom 

emailom. 

 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Bartolomej Valo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

10. Nakladanie s majetkom obce 

Starosta obce Rudolf Tomko informoval poslancov o zámere predaja pozemku za obchodom 

parc. č. 204/1 o rozlohe 748 m2 za cenu 3014,44 eur podľa znaleckého posudku č. 28/2019 

spracovaného Ing. Tiborom Molnárom. 

 

Za: 3 – Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Bartolomej Valo 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Drahomír Vallo. 

 

 

 

 



11. Rôzne  

Starosta obce  

- predložil cenovú ponuku na kamerový systém od firmy Freetech L. Mikuláš (kamery 

na kultúrnom dome 2266,56 eur, 3 kamery v obci 1959,60 eur) 

- informoval ohľadne výmeny plávajúcej podlahy v kultúrnom dome 

- vianočná kapustnica pre poslancov, pracovníkov obecného úradu a dôchodcov bude 

dňa 10.12.2019 

- najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude dňa 12.12.2019 

Poslanec Bartolomej  Valo 

- pozemok parc. č. C KN 947/20 okolie bytoviek patrí SPF 

- na základe sťažností občanov je potrebné preveriť možnosť výrubu tují na miestnom 

cintoríne – južná strana – informovať sa na Okresnom úrade životného prostredia L. 

Mikuláš 

Poslanec Jaroslav Rády 

- či bol zaslaný prípis p. Badánikovi ohľadom pokosenia močiara 

- zápisnica z posledného OZ bola zverejnená dňa 28.10.2019  

- čo s brezou pri kanáli – vyšný most 

- ohľadom kanála pri rod. dome č. 36 prejednať s SSC L. Mikuláš 

- odstráni svetelný bod – lampu pri vyšnom moste z vyšnej strany 

Občan RSDr. Albert Albert 

- znovu výpadky elektrickej energie v obci – znovu napísať prípis SSE 

- čo s betónmi pri hroboch Babkovie – informovať Ing. Slavomíra Babku 

Občan Ing. Igor Kmeť 

- pálenie lístia a trávy občanmi – informovať cestou obecného rozhlasu občanov 

o zákaze vypaľovania 

- každý rodinný dom má kompostovisko, z akého dôvodu sa odpad vyváža za búdu a po 

kríž za Tomkovcami  - vyhlásiť zákaz vývozu v obecnom rozhlase 

- kde sa má likvidovať stavebný odpad – starosta odpovedal, že je možnosť stavebný 

odpad odviezť do Svätého Kríža 

Starosta obce Rudolf Tomko 

- predložil žiadosť Gitye Winata ohľadom odkúpenia budovy č. 74 (bývalá budova 

MŠ). Dňa 7.9.2019 bola starostom a poslancami obecného zastupiteľstva prevedená 

obhliadka budovy  bývalej MŠ a boli zistené väčšie i menšie závady na budove. Podľa 

finančných možností budú v budúcnosti podľa zváženia odstránené najnaliehavejšie 

závady na budove (oprava a náter strechy, výmena dažďových žľabov a pod.). Starosta 

dal hlasovať o žiadosti p. Gitye Winata o odkúpenie budovy č. 74. 

 

Za: 1 – Juraj Kelušák 

Proti: 3 – Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo 

Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. 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 

 

 

 

 

Overovateľ:   Juraj Kelušák    ..................................... 

 

   Jaroslav Rády    .................................... 

 

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

 

 

V Pavlovej Vsi  31.10.2019 
 


