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Zápisnica 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 15.12.2021 

 

Prítomní poslanci:   Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka 

Majerčáková        

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Starosta obce:  Rudolf Tomko, neprítomný ospravedlnený z dôvodu nemoci     

Ostatní:   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 hlavnej kontrolórky z kontroly  

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2022 

7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi 

8. Rozpočet na rok 2022 a na roky 2023, 2024 

9. Rôzne  

10. 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 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, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Drahomír Vallo         

 

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi  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  

5. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly  

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2022 

7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi 

8. Rozpočet na rok 2022 a na roky 2023, 2024 
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9. Rôzne  

10. Záver 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Overovatelia zápisnice:   Jaroslav Rády 

Lenka Majerčáková 

Zapisovateľ:   Mgr. Katarína Osadská 

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Drahomír Vallo         

 

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

zápisnice.  

 

K bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Predložil zástupca starosta obce. Neboli prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.    

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Lenka Kelušáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Drahomír Vallo         

 

Uznesenie č. 17/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia 

prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 17/2021 zo dňa 15.12.2021 bolo prijaté. 

  

K bodu  5. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly 

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

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Drahomír Vallo         

 

Uznesenie č. 18/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi    

b e r i e    n a   v e d o m i e   správu hlavnej kontrolórky z kontroly realizácie odporúčaní 

a opatrení daných počas kontrol za predchádzajúce obdobie Obcou Pavlova Ves 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 18/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté. 
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K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2022 bol zverejnené 

v zákonom stanovej lehote na vývesnej tabuli obce a na webovom sídle obce.  

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Drahomír Vallo         

 

Uznesenie č. 19/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

I. s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na I. polrok 2022 

II. p o v e r u j e  

hlavnú kontrolórku obce Pavlova Ves výkonom kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 19/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté. 

  

 

K bodu 7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi 

Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi bol zaslaný mailom 

všetkým poslancom, neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.  

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Drahomír Vallo         

 

Uznesenie č. 20/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi  podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

s c h v a ľ u j e 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 20/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté. 

 

K bodu 8. Rozpočet na rok 2022 a na roky 2023, 2024 

Rozpočet obce na rok 2022 a na roky 2023, 2024 bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote 

na vývesnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Neboli k nemu vznesené žiadne 

pripomienky.  

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0         
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Uznesenie č. 21/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi  podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

I. b e r i e   n a  v e d o m i e 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a na roky 2023 a 2024 

II. s c h v a ľ u j e 

rozpočet obce Pavlova Ves na rok 2022 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 21/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté 

 

K bodu 9. Rôzne 

Zástupca starostu obce Bartolomej Valo: 

 informoval poslancov o možnosti výmeny žiariviek verejného osvetlenia na led lampy. 

Všetci poslanci súhlasili s touto výmenou.  

 navrhol odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi 

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: Jaroslav Rády 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie č. 22/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

s c h v a ľ u j e 

odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi 

- Jaroslav Rády  100 eur 

- Drahomír Vallo 100 eur 

- Lenka Majerčáková 100 eur 

- Juraj Kelušák   100 eur  

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 22/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté. 

 

 navrhol odmenu hlavnej kontrolórke obce Pavlova Ves PhDr. Desane Stromkovej za rok 

2021 vo výške 200 eur 

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie 23/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

s c h v a ľ u j e 

odmenu hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves PhDr. Desane Stromkovej za rok 2021 vo výške 

200 eur 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 23/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté. 
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 Prečítal harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie č. 24/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

s c h v a ľ u j e 

harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi na rok 2022 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 24/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté. 

 

 dal sa vypracovať znalecký posudok na verejný vodovod   

 k 31.12.2021 bude vykonaná inventarizácia majetku obce 

 dal sa vypracovať geometrický plán na zameranie pozemkov a budovy domu poslednej 

rozlúčky a znalecký posudok  

 navrhol zamestnať na plný úväzok p. Jozef Vrašťáka 

 navrhol zrušiť uznesenie č. 20/2020 zo dňa 05.08.2020 ohľadne vybudovanie kanála pri 

kostole 

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie č. 25/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

r u š í  

uznesenie č. 20/2020 zo dňa 05.08.2020 Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi  

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 25/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté 

 

Poslanec Jaroslav Rády: 

 či sa bude niečo robiť s kanalizáciou, resp. odvodnením cesty na vyšnom konci  pri 

rodinnom dome č. 38, je to dôležitejšie ako prístavba domu poslednej rozlúčky. 

Zástupca starostu navrhol dať tento kanál  prepchať.   

 

Hlasovanie:  

za:         Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 
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Uznesenie č. 26/2021: 

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

u k l a d á 

dať pretlačiť, prepchať kanál pri miestnej komunikácii pred rodinným domom č. 36 

Termín: do 30.04.2022 

Zodpovedný: Bartolomej Valo 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 26/2021 zo dňa  15.12.2021 bolo prijaté 

 

 ako sa vysporiadal susedský spor medzi p. Martou Turzovou a Harym Winatom. Zástupca 

starostu povedal, že ich ešte raz predvolajú spolu s poslancami 

 na sufity nie je momentálne látka  

 

K bodu  10. Záver 

Zástupca starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Osadská  

 

 

 

 

 

Bartolomej Valo       Rudolf Tomko     

zástupca starostu                                                                           starosta obce 

 

 

Overovatelia:   

 

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

 

Lenka Majerčáková ............................................. 


