Zápisnica
z 2 . rokovania Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 11.04.2022
Prítomní poslanci: Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková, Juraj Kelušák
Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0
Zástupca starosta obce:
Bartolomej Valo
Ostatní:
PhDr. Desana Stromková, Mgr. Katarína Osadská
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania
5. Zánik mandátu starostu obce
6. Vysporiadanie právnych nárokov bývalého starostu Rudolfa Tomka voči obci Pavlova
Ves
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal zástupca starostu obce Bartolomej Valo, ktorý uviedol,
že na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva sú prítomní 4 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, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Jaroslav Rády
Uznesenie č. 6/2022:
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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania
5. Zánik mandátu starostu obce
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6. Vysporiadanie právnych nárokov bývalého starostu Rudolfa Tomka voči obci Pavlova
Ves
7. Rôzne
8. Záver
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 6/2022 zo dňa 11.04.2022 bolo prijaté.

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Osadská
Overovatelia zápisnice:
Lenka Majerčáková
Juraj Kelušák
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Jaroslav Rády
Uznesenie č. 7/2022:
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. 7/2022 zo dňa 11.04.2022 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 splnená
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Jaroslav Rády
Uznesenie č. 8/2022:
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 splnená.
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 8/2022 zo dňa 11.04.2022 bolo prijaté.
K bodu 5. Zánik mandátu starostu obce
Zástupca starostu oznámil poslancom, že starosta obce Pavlova Ves Rudolf Tomko nečakane
zomrel dňa 20.03.2022. Mandát starostu obce zanikol s poukazom na ustanovenie § 13a ods. 1
písm. i zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení: „mandát starostu zaniká smrťou“.
Zástupca starostu Bartolomej Valo tak preberá úlohy starostu obce Pavlova Ves v plnom
rozsahu podľa ustanovenia § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
Po zániku mandátu starostu (z akéhokoľvek zákonného dôvodu podľa ustanovenia § 13a zákona
č. 369/1990 Zb.) patrí zástupcovi starostu rovnaký plat ako plat starostu.
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Hlasovanie:
za:
Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
Bartolomej Valo
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 9/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi
I.
berie na vedomie
zánik mandátu starostu obce Pavlova Ves Rudolfa Tomku smrťou
II.
poveruje
zástupcu starostu obce Pavlova Ves Bartolomeja Valu zastupovaním starostu obce do doby
vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 9/2022 zo dňa 11.04.2022 bolo prijaté.

K bodu 6. Vysporiadanie právnych nárokov bývalého starostu Rudolfa Tomku voči obci
Pavlova Ves
Zástupca starostu Bartolomej Valo informoval poslancov o skutočnosti, že bývalý starosta
Rudolf Tomko nemal vyčerpanú dovolenku vo výške 30 dní. Dovolenku si nemohol vyčerpať
jednak z dôvodu neodkladných pracovných povinností a jednak z dôvodu jeho
práceneschopnosti. Preplatenie finančnej náhrady za nevyčerpanú dovolenku starostu podlieha
schváleniu obecným zastupiteľstvom. Zároveň v zmysle § 5 zákona č. 253/1994 Zb. prináleží
starostovi pri zániku jeho mandátu nárok na odstupné. Výška odstupného je závislá od dĺžky
vykonávania mandátu. V prípade bývalého starostu sa jedná o odstupné, ktoré sa odvíja od
vykonania dvoch plných mandátov, a to predstavuje odstupné vo výške štvornásobku jeho
priemerného mesačného platu. Zároveň je zo strany obce Pavlova Ves povinnosť vyplatiť aj
svoj záväzok voči bývalému starostovi z titulu náhrady mzdy za odpracované dni v mesiaci
marec 2022 a nemocenských dávok za prvých 10 kalendárnych dní jeho práceneschopnosti.
Finančná náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu, odstupné, náhrada mzdy a nemocenské
dávky v zmysle zákona sa vyplácajú pozostalej manželke a deťom, pokiaľ žili v čase smrti
v spoločnej domácnosti.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Lenka Majerčáková, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 10/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi
I.
schvaľuje
preplatenie finančnej náhrady za nevyčerpanú dovolenku bývalému starostovi Rudolfovi
Tomkovi, a to 30 dní nevyčerpanej dovolenky
II.
berie na vedomie
vyplatenie zákonného odstupného vo výške štvormesačného jeho priemerného mesačného platu
z dôvodu zániku mandátu starostu
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III.
berie na vedomie
vyplatenie mzdy za 3 dni v mesiaci marec 2022 a náhradu príjmu pri dočasnej PN za obdobie
10 kalendárnych dní, ktoré prináležia bývalému starostovi Rudolfovi Tomkovi za mesiac marec
2022
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 10/2022 zo dňa 11.04.2022 bolo prijaté.
K bodu 7. Rôzne
Zástupca starostu Bartolomej Valo
Informoval o žiadosti manželov Lajdovcov ohľadom riešenia prístupu k pozemku parc. č. C
KN 979/6 a taktiež so žiadosťou p. Krutáka o odkúpenie časti obecného pozemku pred parcelou
C KN 979/7.
Dňa 5.4.2022 vopred menovaní žiadatelia, zástupca starostu Bartolomej Valo, poslanec
Jaroslav Rády a zástupca SSC L. Mikuláš p. Mgr. Sosková previedli obhliadku pozemkov na
tvare miesta.
Zo strany žiadateľov je potrebné dať vypracovať zameranie geodetom za účasti zástupcov obce
Pavlova Ves, Urbáru Pavlova Ves a SSC LM.
K bodu 8. Záver
Zástupca starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Mgr. Katarína Osadská

Bartolomej Valo
zástupca starostu
Overovatelia:
Lenka Majerčáková

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

Juraj Kelušák

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