Zápisnica
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 21.10.2022
Prítomní poslanci: Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
Ospravedlnení poslanci: Lenka Majerčáková
Neospravedlnení poslanci: 0
Zástupca starosta obce:
Bartolomej Valo
Ostatní:
PhDr. Desana Stromková, Mgr. Katarína Osadská
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 zo dňa 30.09.2022
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 zo dňa 21.10.2022
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 program rokovania,
stanoveným spôsobom a v určenom termíne.

ktorý bol zverejnený zákonom

Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 36/2022:
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 obecného zastupiteľstva
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadania
5.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 zo dňa 30.09.2022
6.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 zo dňa 21.10.2022
7.
Rôzne
8.
Záver
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 36/2022 zo dňa 21.10.2022 bolo prijaté.
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Osadská
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Rády
Drahomír Vallo
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 37/2022:
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. 37/2022 zo dňa 21.10.2022 bolo prijaté.
K bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Predložil zástupca starosta obce – uznesenie č. 34/2022 zo dňa 28.09.2022 – splnené
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Mejerčáková
Uznesenie č. 38/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia
– uznesenie č. 34/2022 zo dňa 28.09.2022 splnené. Dňa 10.10.2022 bola zaslaná p. Anne
Vallovej výzva na predloženie znaleckého posudku
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 38/2022 zo dňa 21.10.2022 bolo prijaté.
K bodu 5. Zmena rozpočtu rozpočtovým oparením č. 2/2022 zo dňa 30.09.2022
Rozpočtové opatrenie predniesla Mgr. Katarína Osadská.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
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Uznesenie č. 39/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1190 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2022 zo dňa 30.09.2022.
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 39/2022 zo dňa 21.10.2022 bolo prijaté.
K bodu 6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 zo d/na 21.10.2022
Rozpočtové opatrenie predniesla Mgr. Katarína Osadská.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 40/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1190 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2022 zo dňa 21.10.2022.
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 40/2022 zo dňa 21.10.2022 bolo prijaté.
K bodu 7. Rôzne
Zástupca starostu obce navrhol hlavnej kontrolórke PhDr. Desane Stromkovej mesačnú
odmenu vo výške 30 % mesačného platu hlavného kontrolóra od 01.11.2022
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 41/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1190 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e mesačnú odmenu hlavnej
kontrolórke PhDr. Desane Stromkovej vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra
podľa odseku 1, §-u 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov od 01.11.2022
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 41/2022 zo dňa 21.10.2022 bolo prijaté.
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Zástupca starostu obce navrhol mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
v Pavlovej Vsi
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 42/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v súlade s § 11, ods. 4, písm. k zákona č. 369/1190 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad o odmeňovaní poslancov Obecného
zastupiteľstva v Pavlovej Vsi s c h v a ľ u j e mimoriadnu odmenu pre poslancov Obecného
zastupiteľstva v Pavlovej Vsi:
- Drahomír Vallo
200 eur
- Jaroslav Rády
200 eur
- Juraj Kelušák
200 eur
- Lenka Majerčáková
50 eur
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 42/2022 zo dňa 21.10.2022 bolo prijaté.

Zástupca starostu Bartolomej Valo
- informoval o kúpe výčapného zariadenia “PYGMY 25K“
- dňa 16.10.2022 odohrali divadelní ochotníci z Vlách divadelné predstavenie „Syna či
dcéru“
- prístrešok k domu poslednej rozlúčky sa bude realizovať v roku 2023 – projektová
dokumentácia je už vypracovaná. Bude potrebné vybrať z minimálne troch ponúk
- záhradné sedenie pre vonkajšie použitie v počte 5 ks zatiaľ nemajú na sklade
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

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