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Zápisnica 

z 1 . rokovania Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 09.03.2022 

 

Prítomní poslanci:   Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo       

Ospravedlnení poslanci: Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Starosta obce:  Rudolf Tomko, neprítomný ospravedlnený z dôvodu nemoci     

Ostatní:   PhDr. Desana Stromková, Mgr. Katarína Osadská 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania  

5. Správa o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou 

správou obce Pavlova Ves za účtovné obdobie roka 2020 

6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých Obecným 

zastupiteľstvom Obce Pavlova Ves v roku 2021  

7. Rôzne  

8. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie  

Z dôvodu nemoci sa ospravedlnil starosta obce Rudolf Tomko. Zasadnutie otvoril a prítomných 

privítal zástupca starostu obce Bartolomej Valo, ktorý uviedol, že na dnešnom rokovaní 

obecného zastupiteľstva sú prítomní 3 poslanci a konštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania 

Zástupca starostu obce predniesol návrh na schválenie programu. Program bol zverejnený 

zákonom stanoveným spôsobom a v určenom termíne.   

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková         

 

Uznesenie č. 1/2022:   

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi podľa § 12 ods. 5 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program rokovania.   

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania  
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5. Správa o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou 

výročnou správou obce Pavlova Ves za účtovné obdobie roka 2020 

6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých Obecným 

zastupiteľstvom Obce Pavlova Ves v roku 2021  

7. Rôzne  

8. Záver 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 1/2022 zo dňa  09.03.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:    Mgr. Katarína Osadská 

Overovatelia zápisnice:   Jaroslav Rády 

Drahomír Vallo 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková         

 

Uznesenie č. 2/20221:   

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi podľa § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice.  

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 2/2022 zo dňa  09.03.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Predložil zástupca starosta obce - uznesenie č. 26/2021 zo dňa 15.12.2021 – úloha trvá    

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková         

 

Uznesenie č. 3/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia - uznesenie č. 26/2021 zo dňa 15.12.2021 – úloha trvá. 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 4/2022 zo dňa  09.03.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 5. Správa o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou 

výročnou správou obce Pavlova Ves za účtovné obdobie roka 2020 

Správa bola zaslaná mailom všetkým poslancom a bola prečítaná na zasadnutí. 
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Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková         

 

Uznesenie č. 4/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi  berie na vedomie Správu o overení individuálnej 

účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou správou obce Pavlova Ves za účtovné 

obdobie roka 2020 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 3/2022 zo dňa  09.03.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých Obecným 

zastupiteľstvom Obce Pavlova Ves v roku 2021  

Správa bola zaslaná mailom všetkým poslancom a bola prečítaná na zasadnutí. 

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo  

proti: 0 

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

 

Uznesenie č. 5/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi  berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 

z kontroly realizácie odporúčaní a opatrení daných počas kontrol za predchádzajúce obdobie 

Obcou Pavlova Ves 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 5/2022 zo dňa 09.03.2022 bolo prijaté. 

  

 

K bodu 7. Rôzne 

 

Poslanec Drahomír Vallo 

 navrhol preplatiť Ing. Kmeťovi symbolických 5 l benzínu za odhŕňanie chodníka snehovou 

frézou  (od transformátora ku kultúrnemu domu) 

 

Poslanec Jaroslav Rády 

 predložil žiadosť p. Kataríny Lajdovej a Daniela Lajdu, Roľnícka 22/452, 031 05  Liptovský 

Mikuláš o riešenie prístupu k pozemku parcely registra C 979/6 v k. ú. Pavlova Ves 

 ponechať vianočnú výzdobu na stĺpoch verejného osvetlenia počas celého roka,   

 predložil žiadosť p. Mgr. Mariana Bacúra ohľadom opílenia stromov od suseda Stanislava 

Smitka, 

 zobrať na plný úväzok pracovníka (zriadenec obce), podľa finančných možností, 

 predložil zápis z vykonania kontroly (stavebná komisia) zo dňa 21.02.2022 u Marty 

Turzovej a Harry Winata 
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PhDr. Desana Stromová, hlavná kontrolórka 

 navrhla, že žiadosť manželov Lajdovcov rieši spoločným jednaním – obecný úrad, Urbár 

Háj Pavlova Ves a SSC L. Mikuláš 

 

Zástupca starostu Bartolomej Valo 

 informoval ohľadom znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Miroslavom Todákom, 

na odpredaj vodovodu Pavlova Ves Liptovskej vodárenskej spoločnosti Liptovský 

Mikuláš 

 zabezpečí spoločné jednanie (obecný úrad, Urbár Háj Pavlova Ves a SSC L. Mikuláš) 

ohľadom žiadosti manželov Lajdovcov  

 napíše prípis na Slovenský pozemkový fond Košice ohľadom prenájmu pozemkov 

 prebieha vysporiadanie pozemkov pod domom poslednej rozlúčky – je spracovaný 

geometrický plán aj znalecký posudok, Mgr. Samuel Dorociak vypracuje 

kúpnopredajnú zmluvu 

 oznámenie od OZ Tatry ohľadne nelegálnej skládky plastov 

 

 

K bodu  8. Záver 

Zástupca starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Osadská  

 

 

 

 

 

 

         Bartolomej Valo 

         zástupca starostu                                                                            

 

 

Overovatelia:   

 

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

 

Drahomír Vallo  ............................................. 


