
 

Zápisnica 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 12.12.2022 

 

Prítomní poslanci: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, 

Bartolomej Valo  

Ospravedlnení poslanci: 0  

Neospravedlnení poslanci: 0  

Starosta obce: Daniel Bacúr  

Hlavná kontrolórka: PhDr. Desana Stromková  

Ostatní: Mgr. Katarína Osadská, Monika Škodová, Jaroslav Rády, Bc. Zuzana Staroňová Vallová 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

7. Rozpočet na rok 2023 a roky 2024, 2025 

8. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

9. VZN č. 2/2022 o určení miestneho poplatku za rozvoj  

10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2023 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

K bodu 1.  

Otvorenie  

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Daniel Bacúr. Skonštatoval, že z počtu 5 

poslancov je prítomných všetkých 5 a obecné zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Zapisovateľ: Mgr. Katarína Osadská  

Overovatelia zápisnice: Marian Kováč, Drahomír Vallo  

Uznesenie č. 9/2022:  

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 zapisovateľky – Mgr. Katarína Osadská a 

overovateľov zápisnice – Marian Kováč a Drahomír Vallo  

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 



K bodu 3.  

Schválenie programu rokovania  

Starosta predložil návrh programu rokovania, ktorý bol zverejnený zákonom stanoveným spôsobom a v 

určenom termíne. Navrhol doplnenie do programu bod 12. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

zástupcovi starostu.   

K predloženej zmene programu rokovania nemali poslanci žiadne pripomienky.  

Uznesenie č. 10/2022:  

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

znení neskorších predpisov schvaľuje  

a) program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi podľa predloženého návrhu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

7. Rozpočet na rok 2023 a roky 2024, 2025 

8. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

9. VZN č. 2/2022 o určení miestneho poplatku za rozvoj  

10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2023 

12. Rôzne 

13. Záver 

b) doplnenie programu zasadnutia „Bod 12. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zástupcovi 

starostu“ 

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

K bodu 4.  

Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce informoval o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.     

Uznesenie č. 11/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi  

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý.  

 

 

 

 

 

 



K bodu 5.  

Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Starosta obce Daniel Bacúr oznámil svoje poverenie poslanca zastupovaním starostu. 

Uznesenie č. 12/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie oznámenie starostu o poverení poslanca 

zastupovaním starostu obce Pavlova Ves  

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

  

K bodu 6. 

Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

Starosta obce Daniel Bacúr navrhol zriadenie, predsedov a členov komisií pri OZ v Pavlovej Vsi takto:  

Uznesenie č. 13/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi 

a) zriaďuje   

komisiu výstavby, verejného poriadku a životného prostredia   

komisiu kultúry a športu  

komisiu na ochranu verejného záujmu 

b) volí  

1. komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia 

- predsedu komisie – Drahomír Vallo 

- členov komisie – Marian Kováč, Juraj Kelušák 

2. komisia kultúry a športu  

- predsedu komisie  - Ing. Michaela Tomková 

- členov komisie – Mgr. Júlia Littvová, Ewa Zofia Winata 

3. komisia na ochranu verejného záujmu 

- predsedu komisie – Bartolomej Valo 

- členovia komisie – Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michela Tomková, Drahomír 

Vallo 

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

K bodu 7.  

Rozpočet na rok 2023 a roky 2024 a 2025 

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 

a výhľadové roky 2024 a 2025. 

Uznesenie č. 14/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi 

a) berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce PhDr. Desany Stromkovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

a výhľadový rozpočet na roky 2024 a 2025  

b) schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2023 



c) berie na vedomie 

výhľadový rozpočet na roky 2024 a 2025 

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

K bodu 8.  

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO bol vyhlásený 

zverejnením na úradnej tabuli a web stránke obce dňa 22.11.2022. 

Poslanci a aj občania sa  postupne vyjadrili k návrhu poplatku za komunálny odpad. Poslanci Marian 

Kováč a Drahomír Vallo navrhujú nezvyšovať poplatok, poslankyne Ing. Michaela Tomková a Mgr. 

Júlia Littvová sú za predložený návrh a poslanec Bartolomej Valo je za mierne navýšenie. Drahomír 

Vallo navrhol do budúcnosti váženie kukunádob, resp. váženie kukavozu na vstupe a výstupe z obce. 

Občan Jaroslav Rády chce spravodlivo platiť za vývoz kukanádob od hmotnosti komunálneho odpadu. 

Problém je ohľadne čiernych skládok, ktoré musí obec odstrániť na náklady všetkých občanov obce 

a tiež v budúcom roku bude potrebné vyviezť veľkoobjemový odpad z domácností.  

Poslanci navrhli sumu 0,0630 eur/osoba a kalendárny deň. 

Uznesenie č. 15/2022:              

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi sa uznieslo na VZN č. 1/2022  o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady  

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

      

 

K bodu 9. 

VZN č. 2/2022 o určení miestneho poplatku za rozvoj 

Návrh VZN č. 2/2022 o určení miestneho poplatku za rozvoj bol vyhlásený zverejnením na úradnej 

tabuli a web stránke obce dňa 23.11.2022. PhDr. Desana Stromková prítomných oboznámila o význame  

miestneho poplatku za rozvoj a jeho prínos do rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 16/2022:              

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi sa uznieslo na VZN č. 2/2022  o určení miestneho poplatku za 

rozvoj   

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

  

 

 

 



K bodu 10. 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke 

obce od 21.11.2022. Hlavná kontrolórka PhDr. Desana Stromková oboznámila poslancov 

o vypracovanom návrhu a zároveň uviedla, že obecné zastupiteľstvo ako aj starosta môže kedykoľvek 

poveriť hlavnú kontrolórku vykonaním aj iných kontrol, ako sú uvedené v pláne.  

Uznesenie č. 17/2022:              

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi 

a) schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

b) poveruje  

hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu  

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

  

K bodu 11.  

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2023 

Starosta obce Daniel Bacúr oznámil poslancom plán zasadnutí OZ v roku 2023: 13.02.2023, 07.04.2023, 

12.06.2023, 11.09.2023 a 11.12.2023.  

Uznesenie č. 18/2022:              

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi  berie na vedomie Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Pavlovej Vsi v roku 2023 

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, Bartolomej Valo, 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

  

 

K bodu 12.  

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zástupcovi starostu  

Starosta obce Daniel Bacúr oznámil, že zástupca starostu Bartolomej Valo, ktorý zastupoval starostu 

obce Rudolfa Tomku od 21.3.2022, si požiadal o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 

z dôvodu plnenie neodkladných a časovo náročných úloh.   

Uznesenie č. 19/2022:              

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi schvaľuje preplatenie 20 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 

2022 zástupcovi starostu Bartolomejovi Valovi  

Hlasovanie:  

za: Marian Kováč, Mgr. Júlia Littvová, Ing. Michaela Tomková, Drahomír Vallo, proti: 0, zdržal sa: 

Bartolomej Valo, nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 



K bodu 13. 

Rôzne 

Jaroslav Rády 

- po obci stále behá bez vôdzky pes - jedná  o psa majiteľa Václava Nováka 

- pri bytovkách sa nachádza útulok pre mačky a psov 

- ako sa doriešili majetkové a užívacie vzťahy s pozemkami pri bytovkách  

Bartolomej Valo 

- ak dostaneme do nájmu pozemky pri bytovkách, musíme sa zaoberať aj životným prostredím 

a neporiadkom, ktorý tam vzniká 

- p. Badánik nesúhlasí s útulkom v priestoroch areálu bývalého ŠM 

Monika Škodová    

- vyhlasovanie v miestnom rozhlase, navrhuje oznamovanie prostredníctvom sms      

 

 

K bodu 14. 

Záver  

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

 

Zapísala:  

Mgr. Katarína Osadská  

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Marian Kováč       ............................................  

 

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

 

 

 

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

        Daniel Bacúr 

        starosta obce 


