Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 23.06.2021
Prítomní poslanci: Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
Ospravedlnení poslanci: Lenka Majerčáková
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. Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2020
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Pavlova Ves
7. VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pavlova Ves
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2021
9. Nakladanie s majetkom obce
10. Rôzne
11. 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:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi schvaľuje program rokovania.
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2020
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Pavlova Ves
7. VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pavlova Ves
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok 2021
9. Nakladanie s majetkom obce
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Rády
Drahomír Vallo
Zapisovateľ:
Bartolomej Valo
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
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.
- uznesenie č. 7/2021 z 31.03.2021 – starosta informoval, že ponuku na opravu a náter
strechy na budove č. 74 dala len jedna firma
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 8/2021:
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. 7/2021 zo dňa 31.03.2021
splnené.
Starosta konštatoval, že uznesenie č. 8/2021 zo dňa 23.06.2021 bolo prijaté.
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K bodu 5. Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2020
Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do
záverečného účtu obce. Návrh záverečného účtu je obec povinná prerokovať najneskôr do
šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet obce Pavlova Ves
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
Pavlova Ves dňa 07.06.2021.
K záverečnému účtu neboli žiadne pripomienky a stanovisko k návrhu záverečného účtu
predložila hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 9/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi podľa § 11 ods. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b e r i e n a v e d o m i e odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
schvaľuje
 hospodárenie obce Pavlova Ves za rok 2020 v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – bez výhrad
 použitie prebytku hospodárenia vo výške 11 620,37 eur a jeho rozdelenie na tvorbu
rezervného fondu za rok 2020 vo výške 11 620,37
Starosta konštatoval, že uznesenie č. 9/2021 zo dňa 23.06.2021 bolo prijaté.
K bodu 6. Voľba hlavného kontrolóra obce Pavlova Ves
Starosta konštatoval, že v určenom termíne do 11.6.2021 bola do podateľne obce doručená 1
obálka, po otvorení boli skontrolované požadované údaje kandidáta PhD. Desany Stromkovej
o post hlavného kontrolóra a náležitosti v zmysle platnej legislatívy. Zároveň konštatoval, že
kandidátka PhDr. Desana Stromková spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného
kontrolóra a odporúča poslancom OZ pokračovať vo voľbe hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
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Uznesenie č. 10/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v zmysle § 14 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v o l í za hlavnú kontrolórku obce Pavlova Ves PhDr. Desanu Stromkovú na volebné obdobie
6 rokov od 01.07.2021
u r č u j e hlavnej kontrolórke plat v zmysle § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Starosta konštatoval, že uznesenie č. 10/2021 zo dňa 23.06.2021 bolo prijaté.
K bod 7. VZN č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pavlova Ves
Návrh VZN predložil starosta obce. Návrh VZN bo zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce dňa 07.06.2021. K návrhu VZN neboli pripomienky.
Uznesenie č. 11/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi p r e r o k o v a l o predložený návrh VZN č. 1/2021
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pavlova Ves
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pavlova
Ves
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1190 Z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s a u z n á š a na VZN č. 1/2021
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pavlova Ves
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Starosta konštatoval, že OZ sa uznieslo všetkými hlasmi prítomných na VZN č. 1/2021.
K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok
2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa
07.06.2021.
Uznesenie č. 12/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi
s c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pavlova Ves na II. polrok
2021
p o v e r u j e hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu
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Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Starosta konštatoval, že uznesenie č. 12/21 zo dňa 23.06.2021 bolo prijaté.
K bodu 9. Nakladanie s majetkom obce
Starosta predložil poslancom žiadosť p. Marty Turzovej o odkúpenie časti pozemku parc. č.
221/1 – LV č. 201 na základe geometrického plánu č. 61-61/2021 zo dňa 03.02.2021 o výmere
38 m². Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková doporučila vopred spomínaný
odpredaj zverejniť ako „zámer odpredaja“ na úradnej tabuli obce a doporučila, aby žiadateľka
p. Marta Turzová túto záležitosť preverila na SSC v L. Mikuláši u Ing. Roberta Volaja. Poslanec
Bartolomej Valo hovoril že rigol je pomocný cestný pozemok a je potrebné túto záležitosť
prejednať na SSC L. Mikuláš a preveriť pokiaľ je pomocný cestný pozemok od krajnice cesty.
Starosta obce ďalej predložil žiadosť p. Marty Turzovej o vyriešenie prístreškov od suseda p.
Winatu č. domu 22. Komisia výstavby a ochrany verejného poriadku a životného prostredia
preverí skutočný stav a napíše vyjadrenie.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 13/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi
u k l a d á komisii výstavby a ochrany verejného poriadku a životného prostredia preveriť
sťažnosť Marty Turzovej, vlastníčky rodinného domu č. 21 ohľadne výstavby prístreškov na
pozemku suseda p. Harry Winata, vlastníka rodinného domu č. 22.
Termín: do 31.07.2021
Starosta konštatoval, že uznesenie č. 13/2021 zo dňa 23.06.2021 bolo prijaté.
K bodu 10 Rôzne
Starosta obce Rudolf Tomko
 je potrebné doriešiť stav miestneho rozhlasu nakoľko je už zastaralý a poruchový (treba
zariadiť 3 ponuky do konca júla 2021 na rekonštrukciu)
 čo s kuchynským odpadom – zákon o odpadoch sa presúva na 01.01.2022
 II. ročník varenia guláša – termín koniec prázdnin
 napísať opätovne žiadosť na SPF a priložiť fotodokumentáciu ohľadom nájmu
priestorov okolo bytoviek č. 4, 5 a 6
 kosenie verejných priestranstiev v obci máme len jedného pracovníka na vykonávanie
aktivačných prác
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 náter strechy bývalej MŠ do konca júla 2021 treba doručiť na obecný úrad písomné
prihlášky
 hasiči dostali príspevok 1400 eur – čo ďalej s hasičským zborom – zatiaľ nefunkčný
 urobiť zmluvu s Drahomírom Vallom ohľadom prenájmu suchých záchodov
 odkúpenie pozemkov pod domom poslednej rozlúčky od p. A. Vallovej ul. Duklianka
36/3, 972 51 Handlová, Ing. Benikovský už zameral, robí geometrický plán a následne
bude vypracovaný znalecký posudok a zmluva
 Ing. Benikovský vypracuje geometrický plán na bývalú materskú školu
 podrobne vysvetlil Ing. Andrejovi Vallovi ohľadne pivnice pod kultúrnom domom
Poslanec Bartolomej Valo
 preverí možnosť zakúpenia hasičských úborov u p. Ferianca
 ohľadom ponúk na náter strechy bývalej MŠ – dvaja uchádzači na realizáciu prác boli
to fyzicky pozrieť dňa 15. a 16.6.2021 do konca júla dajú písomné ponuky
 ohľadom nájmu pozemkov okolo bytoviek telefonoval s Ing. Grešom a Ing. Dúbravcom
– pracovníci SPF LM, je potrebné opätovne zaslať žiadosť s fotodokumentáciou do
Bratislavy, Búdkova ul.
 dohodne stretnutie na LVS, a.s. L. Mikuláš s výrobným riaditeľom Ing. T. Benikovským
ohľadne vodovodu
Poslanec Jaroslav Rády
 napíše prípis na SPF ohľadom nájmu pozemkov vedľa bytoviek a priestory
sfotodokumentuje
Poslanec Juraj Kelušák
 čierne skládky, vývoz vedľa ihriska – zistiť vinníka,
 kamerový systém zabudovať na bytovku č. 6
K bodu 11. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal: Bartolomej Valo

Rudolf Tomko
starosta obce
Overovatelia:
Jaroslav Rády

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

Drahomír Vallo

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