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Zápisnica 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 22.09.2021 

 

Prítomní poslanci:   Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Majerčáková        

Ospravedlnení poslanci: Bartolomej Valo 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Starosta obce:  Rudolf Tomko     

Ostatní:   PhDr. Desana Stromková, Mgr. Katarína Osadská, ostatní podľa 

prezenčnej listiny 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia   

5. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021  

6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Rudolf Tomko, 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 

Starosta obce predniesol návrh na schválenie programu. Program bol zverejnený zákonom 

stanoveným spôsobom a v určenom termíne.   

 

Hlasovanie:  

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Bartolomej Valo         

 

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 zasadnutia   

5. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021  

6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

7. Rôzne 

8. Záver 
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Overovatelia zápisnice:   Juraj Kelušák 

Lenka Majerčáková 

Zapisovateľ:   Mgr. Katarína Osadská 

 

Hlasovanie:  

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Bartolomej Valo         

 

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

zápisnice.  

 

K bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Predložil starosta obce. Prijaté uznesenie č. 13/2021 z 23.6.2021 bolo splnené.   

 

Hlasovanie:  

za:         Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Lenka Kelušáková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Bartolomej Valo         

 

Uznesenie č. 14/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi podľa § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia 

prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  - uznesenie č. 13/2021 zo dňa 23.06.2021 

splnené. 

Starosta konštatoval, že uznesenie č. 14/2021 zo dňa 22.09.2021 bolo prijaté. 

  

K bodu  5. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021 

Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce Pavlova Ves dňa 25.08.2021. 

K návrhu zmene rozpočtu predložila stanovisko hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana 

Stromková.  

 

Hlasovanie:  

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Bartolomej Valo         
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Uznesenie č. 15/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi    

b e r i e    n a   v e d o m i e   stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves k zmene 

rozpočtu obce  

s c h v a ľ u j e  

zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021 

Starosta konštatoval, že uznesenie č. 15/2021 zo dňa  22.09.2021 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka predniesla správu z vykonanej kontroly pokladne 

vedenej od 01.01.2021 do 31.05.2021 

 

Hlasovanie:  

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Bartolomej Valo         

 

Uznesenie č. 16/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi    

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

Starosta konštatoval, že uznesenie č. 16/2021 zo dňa  22.09.2021 bolo prijaté. 

  

 

K bodu 7. Rôzne 

Starosta obce Rudolf Tomko : 

do konca roku by sa mali zrealizovať ešte tieto investície a nákupy: 

 nákup stoličiek a stolov do kultúrneho domu  

 vymaľovať schodišťa v kultúrnom dome 

 dokončiť rekonštrukciu miestneho rozhlasu 

 zamerať geometrickým plánom budovu domu poslednej rozlúčky a majetkoprávne 

usporiadať pozemky 

 strecha materskej školy je natretá na základe cenovej ponuky 

 

Viktor Baláž si požiadal o odkúpenie pozemkov pri bytovkách pozemok parc. č. 947/1 

o výmere 3436 m2. Starosta odpovedal, že tieto pozemky nie sú vo vlastníctve obce.  

 

Poslanec Jaroslav Rády: 

 je nahnevaný, že SPF neodpísal na žiadosť obce o prenájom pozemkov pri bytovkách 

a rozčlúlený chce zavolať televíziu na odvysielanie reportáže  
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K bodu  8. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Osadská  

 

 

         Rudolf Tomko     

                                                                               starosta obce 

 

 

Overovatelia:   

 

Juraj Kelušák  ............................................ 

 

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


