
 

Zápisnica 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 13.02.2023 

 

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, Milan Tomko 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola plnenia uznesení 

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

správou Obce Pavlova Ves za účtovné obdobie roka 2021 

6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých Obecným  

zastupiteľstva obce Pavlova Ves v roku 2022 

7. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

8. Rôzne 

9. Záver 
 

K bodu 1.  

Otvorenie  

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

poslancov sú prítomní 4 a obecné zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

V zmysle Rokovacieho poriadku za zapisovateľku  určil starosta Mgr. Katarínu Osadskú a za 

overovateľov Ing. Michaelu Tomkovú a Mgr. Júliu Littvovú.   

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie určenie zapisovateľky  a overovateľov 

zápisnice.   

Hlasovanie:  

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

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

 

K bodu 3.  

Schválenie programu zasadnutia  

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

určenom termíne. Program rokovania bol prítomnými poslancami schválený.  

Hlasovanie:  

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

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



Na návrh hlavnej kontrolórky bol doplnený do programu rokovania bod 8. „Navýšenie platu starostu“.   

K predloženej zmene programu rokovania nemali poslanci žiadne pripomienky a zmenu programu 

schválili.  

Hlasovanie:  

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

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

 

K bodu 4.  

Kontrola plnenia uznesení 

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

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

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi a konštatuje, že uznesenia boli splnené.  

Hlasovanie:  

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

nehlasovali: 0, neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5.  

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

Obce Pavlova Ves za účtovné obdobie roka 2021 

Mgr. Katarína Osadská oboznámila poslancov o vykonaní auditu audítorkou Mgr. Ing. Hedvigou 

Vadinovou a overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou správou za 

účtovné obdobie roka 2021. 

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 

2021 

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  

 

K bodu 6. 

Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom 

obce Pavlova Ves v roku 2022 

Hlavná kontrolórka PhDr. Desana Stromková predniesla správu z vykonanej kontroly uznesení prijatých 

Obecným zastupiteľstvom obce Pavlova Ves v roku 2022. K uvedenej správe neboli žiadne 

pripomienky zo strany poslancov 

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej 

kontroly uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Pavlova Ves v roku 2022 

spracovanú v súlade s § 18d, ods. 1 a predloženú Obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 18f, 

ods. 1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

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  

 

 

 

 

 



K bodu 7.  

Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2022 
PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 4/2022. Poslanci rozpočtové opatrenie dostali mailom spolu s pozvánkou 

pred zasadnutím zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v zmysle § 11, ods. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 

4/2022: bežné príjmy sa navyšujú o 6 448 eur, príjmové finančné operácie sa znižujú o 3 500 eur, bežné 

výdavky sa zvyšujú o 2 488 eur a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 460 eur (nákup pozemkov pod 

Domom poslednej rozlúčky). 

Úpravou rozpočtu sa zvyšuje celkový rozpočet obce na rok 2022 v príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 

2 948 eur. 

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  

 

K bodu 8.  

Navýšenie platu starostu obce 

Hlavná kontrolórka obce pri kontrole uznesení prijatých v roku 2022, že bolo nesprávne schválené 

uznesenie o paušálnom príspevku na vyúčtovanie cestovných náhrad zástupcovi starostu. Z tohto 

dôvodu navrhla, podľa skutočne vyúčtovaných cestovných náhrad za mesiac december 2022, schváliť 

navýšenie platu starostovi  obce vo výške 10 % , podľa § 4, ods. 1 zákona č. 253/1994 o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

Poslanec Drahomír Vallo navrhol takto upravený plat schváliť na I.Q. 2023 a po vyúčtovaní uznesenie 

prehodnotiť.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v zmysle § 11, ods. 4, písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  schvaľuje podľa § 4, ods. 1 zákona č. 253/1994 o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

navýšenie platu starostovi obce Danielovi Bacúrovi o 10% na obdobie január až marec 2023 z dôvodu 

používania súkromného motorového vozidla na služobné účely      

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  

 

K bodu 9. 

Rôzne 

Monika Škodová    

- opýtala sa ohľadne rozpočtu, či príjem nájom za budovy je príjem za budovu materskej školy 

a či prenajímateľ uhrádza za elektriku, odpovedala ekonómka p. Osadská, áno  príjmy 

z prenájmu budov je aj príjem za prenájom budovy materskej školy a spotrebu elektrickej 

energie uhrádza prenajímateľ 

- ďalej sa opýtala, komu sú vyplácané mzdy z rozpočtu obce, odpovedala ekonómka p. Osadská, 

že zamestnanci obce, ktorí poberajú mzdu a plat sú: starosta, ekonómka, hlavná kontrolórka, 

zástupca starostu, správca a kurič v kultúrnom dome, upratovačka, poslanci a členovia komisií.    

 

Milan Tomko 

- Ing. Jaroslav Rusek chce na vyšnom konci skúpiť pozemky a postaviť maštale pre chov zvierat, 

odpovedal starosta, že nepočul o predaji týchto pozemkov a hlavná kontrolórka odpovedala, že 



v kompetencii poslancov a teda obecného zastupiteľstva je rozhodovať v územnom konaní a až 

v kompetencii starostu je rozhodovať v stavebnom konaní.  

 

Bartolomej Valo 

- dá sa presne zistiť kto je majiteľom uvedených pozemkov v záhradách 

- územný plán obce bol síce spracovaný, no nebol schválený všeobecne záväzným nariadením 

obce 

Milan Tomko 

- uhŕňanie snehu z miestnych komunikácií je vykonávané neskoro a traktor je nemotorný, zle sa 

obracia, má namontovaný nakladač 

- verejné osvetlenie je nie správne nastavené, odpovedal starosta, že už rieši fotobunku 

- pozvánku na obecné zastupiteľstvo je potrebné vyhlásiť v miestnom rozhlase, lebo starší ľudia 

nemajú pc, ani moderné mobily, aby si mohli pozrieť na internete informácie  

 

K bodu 14. 

Záver  

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

 

Zapísala: Mgr. Katarína Osadská  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Michaela Tomková      ............................................  

 

Mgr. Júlia Littvová     ............................................. 

 

 

 

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

        Daniel Bacúr 

        starosta obce 


