Zápisnica
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 27.07.2022
Prítomní poslanci: Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
Ospravedlnení poslanci: Lenka Majerčáková
Neospravedlnení poslanci: 0
Zástupca starosta obce:
Bartolomej Valo
Ostatní:
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. Schválenie zámeru predaja pozemku parc. č. C KN 242/3
6. Schválenie predaja pozemku parc. č. C KN 222/11
7. Schválenie predaja pozemku parc. č. C KN 222/12
8. Rôzne
9. 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 návrh na schválenie programu. Program bol zverejnený
zákonom stanoveným spôsobom a v určenom termíne.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 21/2022:
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. Schválenie zámeru predaja pozemku parc. č. C KN 242/3
6. Schválenie predaja pozemku parc. č. C KN 222/11
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7. Schválenie predaja pozemku parc. č. C KN 222/12
8. Rôzne
9. Záver
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 21/2022 zo dňa 27.07.2022 bolo prijaté.
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Osadská
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Rády
Juraj Kelušák
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 22/2022:
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. 22/2022 zo dňa 27.07.2022 bolo prijaté.
K bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Predložil zástupca starosta obce – neboli prijaté
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Mejerčáková
Uznesenie č. 23/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia – uznesenia neboli prijaté.
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 23/2022 zo dňa 27.07.2022 bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie zámeru predaja pozemku parc. č. C KN 242/3
Zástupca starostu predložil žiadosť p. Tomáša Hudeca, bytom Bobrovec 178 o kúpu pozemku
parc. č. C KN 242/3 vo výmere 9 m² s odôvodnením, že pozemok je už dlhodobo užívaný
vlastníkmi rodinného domu č. 44, ktorý je v jeho vlastníctve. Pozemok je oplotený a tvorí
súčasť uvedeného domu s priľahlými pozemkami.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák, Jaroslav Rády
proti: 0
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zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 24/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v súlade s § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zámer prevodu majetku obce – predaj pozemku v katastrálnom území Pavlova Ves z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – pozemok registra „C“, parc. č. C KN 242/3 vo výmere 9 m², druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie za cenu 16,15 eur/m², celková cena 145,35 eur
žiadateľovi Tomášovi Hudecovi, bytom Bobrovec 178.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Pozemok je situovaný a priľahlý pri pozemkoch parc. č. C
KN 242/2 a C KN 242/1, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Tento pozemok je oplotený
a užívaný už viac rokov príbuznými žiadateľa.
Ostatné podmienky prevodu: Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním
a s podaním kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 24/2022 zo dňa 27.07.2022 bolo prijaté.
K bodu 6. Schválenie predaja pozemku parc. č. C KN 222/11
Uznesením č. 18/2022 zo dňa 29.06.2022 bol schválený zámer predaja pozemku parc. č. C KN
222/11, ktorý bol zverejnený na vývesnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 06.07.2022
do 27.07.2022.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 25/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi na základe zverejneného zámeru
schvaľuje
v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod majetku obce – predaj pozemku registra „C“ parc. č. C KN 222/11 druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 131 m², odčlenený geometrickým plánom č. 4555404829/2022 z pozemku registra „E“ parc. č. E KN 843/2 druh pozemku ostatná plocha z dôvodu
hodného osobitného zreteľa Ing. Danielovi Lajdovi, bytom Bobrovec 487 a Kataríne Lajdovej,
bytom Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, Roľnícka 452/22 za cenu 16,15 eur/m²
a 90,00 eur za vypracovanie znaleckého posudku, celková cena 2 205,65 eur.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Záujem žiadateľov o vysporiadanie prístupu na pozemok,
ktorý je v ich vlastníctve.
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 25/2022 zo dňa 27.07.2022 bolo prijaté.
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K bodu 7. Schválenie predaja pozemku parc. č. C KN 222/12
Uznesením č. 19/2022 zo dňa 29.06.2022 bol schválený zámer predaja pozemku parc. č. C KN
222/12, ktorý bol zverejnený na vývesnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 06.07.2022
do 27.07.2022.
Hlasovanie:
za:
Bartolomej Valo, Jaroslav Rády, Drahomír Vallo, Juraj Kelušák
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková
Uznesenie č. 26/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi na základe zverejneného zámeru
schvaľuje
v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod majetku obce – predaj pozemku registra „C“ parc. č. C KN 222/12 druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 118 m², odčlenený geometrickým plánom č. 4555404829/2022 z pozemku registra „E“ parc. č. E KN 843/2 druh pozemku ostatná plocha z dôvodu
hodného osobitného zreteľa Jozefovi Krutákovi, bytom Liptovský Mikuláš – Liptovská
Ondrašová, Roľnícka 452/22 za cenu 16,15 eur/m² a 90,00 eur za vypracovanie znaleckého
posudku, celková cena 1 995,70 eur.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Záujem žiadateľa o vysporiadanie prístupu na pozemok,
ktorý je v jeho vlastníctve.
Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 26/2022 zo dňa 27.07.2022 bolo prijaté.
K bodu 8. Rôzne
Zástupca starostu Bartolomej Valo
Po dohode s poslancami preložil akciu „Súťaž vo varení gulášu“ z 20.08.2022 na 03.09.2022.
K bodu 9. Záver
Zástupca starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Mgr. Katarína Osadská
Bartolomej Valo
zástupca starostu
Overovatelia:
Jaroslav Rády

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

Juraj Kelušák

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