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Zápisnica 

z 3 . rokovania Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, konaného dňa 29.06.2022 

 

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, Katarína 

Hazuchová, Zdenka Skubeňová, Zuzana Skubeňová 

 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

6. Schválenie záverečného účtu obce  

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2021 

b) schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie 

c) použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026  

9. Schválenie zámeru predaja pozemkov parc. č. C KN 222/11 a C KN 222/12 

10. Rôzne  

11. 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: y       

 

Uznesenie č. 11/2022:   

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi podľa § 12 ods. 5 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program rokovania.   
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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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

6. Schválenie záverečného účtu obce  

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2021 

b) schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie 

c) použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026  

9. Schválenie zámeru predaja pozemkov parc. č. C KN 222/11 a C KN 222/12 

10. Rôzne  

11. Záver 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 11/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo prijaté. 

 

 

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. 12/2022:   

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. 12/2022 zo dňa  29.06.2022 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        
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Uznesenie č. 13/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia – uznesenia neboli prijaté.  

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 13/2022 zo dňa  29.06.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce vyplýva z ustanovení § 18d až 18g zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

 

Hlasovanie:  

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková         

 

Uznesenie č. 14/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

I. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022  

II. poveruje 

hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol schváleného plánu 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 14/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 6. Schválenie záverečného účtu obce  

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021 

b) schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie 

c) použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce predložila hlavná kontrolórka obce 

a odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2021 

bez výhrad.  

 

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. 15/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

I. berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Záverečného účtu obce za rok 2021 

II. schvaľuje  

a) Záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad 

b) prevod prebytku hospodárenia do rezervného fondu vo výške 4 758,28 eur 

c) použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky: 

vybudovanie prístrešku pri dome poslednej rozlúčky vo výške 10 tis. eur a na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia 2 tis. eur. 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 15/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo prijaté. 

  

K bodu 7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 

2026 

Zástupca starostu predložil návrh počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 

2022 – 2026 v počte 5 poslancov a jeden volebný obvod. 

 

Hlasovanie:  

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

proti: 0 

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková 

 

Uznesenie č. 16/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi  podľa § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

u r č u j e  

a) pre voľbu poslancov a starostu obce vo voľbách do samosprávy obcí 2022 jeden 

volebný obvod  

b) pre volebné obdobie 2022 – 2026 päť poslancov Obecného zastupiteľstva v Pavlovej 

Vsi 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 16/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026  
Poslanci obecného zastupiteľstva podľa § 11, ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov navrhujú pre volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah 

výkonu starostu obce na 50 % (0,5 úväzok). 

 

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. 17/2022:   

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

u r č u j e  

pre volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu starostu obce na 50 % (0,5 úväzok) 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 17/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 9. Schválenie zámeru predaja pozemkov parc. č. C KN 222/11 a C KN 222/12 

 

Zástupca starostu predložil žiadosť p. Ing. Daniela Lajdu, bytom Bobrovec 487 a Kataríny 

Lajdovej, bytom Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Roľnícka 452/22 o kúpu pozemku 

parc. č. C KN 222/11 vo výmere 131 m2 a p. Jozefa Krutáka, bytom Liptovský Mikuláš - 

Liptovská Ondrašová, Roľnícka 452/22 o kúpu pozemku parc. č. C KN 222/12 vo výmere 118 

m2 s odôvodnením vysporiadania prístupu na pozemky, ktoré sú v ich vlastníctve. 

 

Hlasovanie:  

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

proti: 0 

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková  

 

Uznesenie č. 18/2022:   

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  

s c h v a ľ u j e   

zámer prevodu majetku obce – predaj pozemku v katastrálnom území Pavlova Ves z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – pozemok registra „C“, parc. č. C KN 222/11 vo výmere 131 m², 

druh pozemku ostatná plocha, odčlenený geometrickým plánom č. 45554048-29/2022 

z pozemku registra „E“, parc. č. E KN 843/2 druh pozemku ostatná plocha vedenom na LV č. 

201 za cenu 16,15 eur/m², celková cena 2 115,65 eur žiadateľom Ing. Danielovi Lajdovi, 

bytom Bobrovec 487 a Kataríne Lajdovej, Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, 

Roľnícka 452/22. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Záujem žiadateľa o vysporiadanie prístupu na pozemok, 

ktorý je v jeho vlastníctve.  

Ostatné podmienky prevodu: Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním 

znaleckého posudku a s podaním kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.  

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 18/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo prijaté. 

 

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. 19/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi  v súlade s § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1190 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  

s c h v a ľ u j e   

zámer prevodu majetku obce – predaj pozemku v katastrálnom území Pavlova Ves z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – pozemok registra „C“, parc. č. C KN 222/12 vo výmere 118 m², 

druh pozemku ostatná plocha, odčlenený geometrickým plánom č. 45554048-29/2022 

z pozemku registra „E“, parc. č. E KN 843/2 druh pozemku ostatná plocha vedenom na LV č. 

201 za cenu 16,15 eur/m², celková cena 1 905,70 eur žiadateľovi Jozefovi Krutákovi, bytom 

Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, Roľnícka 452/22. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Záujem žiadateľa o vysporiadanie prístupu na pozemok, 

ktorý je v jeho vlastníctve.  

Ostatné podmienky prevodu: Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním 

znaleckého posudku a s podaním kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.  

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 19/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 10. Rôzne 

 

Zástupca starostu Bartolomej Valo 

Požiadal o paušálny príspevok za používanie súkromného motorového vozidla vo výške 20 eur 

mesačne.  

Hlasovanie:  

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

proti: 0 

zdržal sa: 0  

nehlasovali: 0 

neprítomní pri hlasovaní: Lenka Majerčáková 

 

Uznesenie č. 20/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi   

s c h v a ľ u j e  

pre zástupcu starostu Bartolomeja Valu paušálny príspevok za používanie súkromného 

motorového vozidla vo výške 20 eur mesačne 

Zástupca starostu konštatoval, že uznesenie č. 20/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo prijaté. 

 

Informoval o aktivačných prácach v obci – od 13.6.2022 pracuje aj p. Kuzmová. 

Informoval o reklamácii zatekania odkvapovej rúry na kultúrnom dome (firma Bautop). 

Predložil žiadosť Zuzany a Zdenky Skubeňových ohľadom postavenia „voliery“ pri drevárňach 

a bytovke č. 5. Zástupca starostu a ani poslanci nesúhlasia s výstavbou „voliery“ pozemok je 

vo vlastníctve SPF. Záležitosť bude prejednaná s majiteľom a nájomcom areálu bývalého 

AGRORACIA p. Badánikom. 

Informoval o zadaní vyhotovenia projektu prístreška pri dome poslednej rozlúčky.  

Informoval o zaslaní znaleckého posudku, ktorý spracoval Ing. Miroslav Todák, na LVS, a.s., 

L. Mikuláš, ohľadom odpredaja verejného vodovodu Pavlova Ves. 
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Jaroslav Rády 

Navrhuje plánovať rozvoj obce a výstavbu rodinných domov pokračovaním smer Liptovské 

Beharovce, smer Bobrovček ľavá aj pravá strana pri hlavnej ceste na hone Záhrady a Roveň. 

 

 

K bodu  11. Záver 

Zástupca starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Osadská  

 

 

 

         Bartolomej Valo 

         zástupca starostu                                                                            

 

 

Overovatelia:   

 

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

 

Drahomír Vallo    ............................................. 


