
 

Obec  Pavlovce , Obecný úrad Pavlovce 143 , 094 31  Hanušovce nad Topľou 
 

Z Á P I S N I C A 
 
z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 01.12.2018 
/sobota / o 16.00 hod. v zasadačke  Obecného  úradu. 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny / príloha / 

 
Program : 
1.   Otvorenie   a privítanie prítomných 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení  
      novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného   
zastupiteľstva 
5.   Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
6.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
      obecného zastupiteľstva obce, menovanie  zástupcu starostu obce  
7.   Určenie platu starostu obce a odmien poslancov obecného zastupiteľstva 
8.    Rôzne 
9.  Návrh na uznesenie 
10.  Záver 
 
1.)   Ustanovujúce zasadanie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Jozef  Kočiš, zároveň ich 
        oboznámil s programom zasadnutia. 
 
2.)   Určil zapisovateľa :  Marta  Verčimáková , a overovateľov zápisnice : Natália  Verčimáková  
        a Martin  Krupa 
 
3.)   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení  
        previedol predseda volebnej komisie p. Peter  Butala a konštatoval , že za starostu  
        obce bol opätovne zvolený Ing. Jozef  Kočiš  s počtom platných hlasov 250. Za  poslancov obec-  
       ného zastupiteľstva boli zvolení s počtom hlasov : Bc. Martin  Krupa  166 ,  Pavel  Verčimák 151,    
        RNDr.  Natália  Verčimáková   147, Ing. Samuel  Bruss 126 , Marek  Molitoris  124. 
       Náhradníci s počtom hlasov :  PHDr. Rastislav Matej  103 , Otília Čačíková  101,  
       Drahoslav Beňo 94 hlasov, Lukáš Verčimák 58 , František Apjar 40 . 
       Po oznámení výsledkov volieb , odovzdal predseda volebnej komisie starostovi obce a zvoleným 
       poslancom Osvedčenie  o zvolení a popriala im veľa úspechov v ich  práci.   
 
  
4.)   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce – text na osobitnom tlačive prečítala p. Natália 
        Verčimáková, po prečítaní novozvolený starosta obce Ing. Jozef Kočiš  sľub podpísal a ujal sa  
        ďalšieho vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.   
        Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva – text na osobitnom tlačive   
       prečítal starosta obce Ing. Jozef  Kočiš , po prečítaní zvolení poslanci v abecednom  poradí  sľub 
       podpísali.     
                                              
5.)   Vystúpenie novozvoleného starostu obce  - stručne zhodnotil prechádzajúce volebné obdobie 
        s dôrazom na vykonané projekty , poďakoval poslancom za spoluprácu , tiež pracovníkom obce  
        a stručne informoval s plánmi na nasledujúce volebné obdobie. 
 



6.)   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
        obecného zastupiteľstva , návrh predložil starosta obce . 
        Povereným poslancom je Martin Krupa , ktorý získal najväčší počet hlasov , následne ho   
        starosta  menoval aj za zástupcu  starostu obce na celé volebné obdobie . 
 
7.)   Určenie platu starostu obce bolo schválene podľa zákona a bolo mu odsúhlasená  
        odmena vo výške 40% zo základného platu starostu . 
        určenie odmien poslancov bolo prerokované a  obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo odmenu vo 
        výške 60,-eur mesačne a zástupcovi starostu odmena 120 eur mesačne ,vyplácaná odmena               

bude raz ročne v decembri . 
 
 
8.)   Rôzne : 
   -  Ing. Jozef  Kočiš – údržba miestnych komunikácií  počas zimného obdobia , po prerokovaní a    
   zdôvodnení obecné zastupiteľstvo doporučilo aby  sa vybrala najlepšie ponuka od občanov obce  
   ktorí majú na to mechanizmy. 
   -    obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú zbierku medzi zamestnancami a poslancami obce  
  pre maloleté dievčatko učiteľky ZŠ ktoré má zdravotné problémy . 
   -  ďalším bodom bola príprava na posviacku zrekonštruovaného Domu nádeje , ktorá bude  
prebiehať 02.12.2018 so začiatkom   12.00 hod.  
 
9.)  Po prerokovaní všetkých bodov programu a diskusie  obecné zastupiteľstvo prijalo toto :                                   
 
 
 
 

U Z N E S E N I E  č. 1/2018 
 
A. Berie na vedomie : 
     1. Výsledky volieb do  orgánov samosprávy obce 
     2.  Vystúpenie novozvoleného starostu obce  
 
B.  Konštatuje : 
      1. že novozvolený starosta obce  Ing. Jozef  Kočiš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

      2.  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
           zastupiteľstva :    Ing. Samuel Bruss , Bc.Martin  Krupa , Marek  Molotoris , RNDr. Natália                                      
          Verčimáková ,  Pavel  Verčimák. 
 
C.  Poveruje : 
      Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach poveruje poslanca Martina  Krupu zvolávaním  a vedením  
       zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta ,  
       ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta  zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení 
      neskorších predpisov. 
 
 
D.  Schvaľuje : 
      1.  obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu na ďalšie volebné obdobie 
           hlasovanie :  za -5 ,   proti – 0 ,    zdržal sa - 0 
 
      2.  obecné zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania poslancov na ďalšie volebné obdobie 
            hlasovanie :  za – 5 ,   proti – 0 ,    zdržal sa – 0  
 
      
                                          



 
    E. Súhlasí   
      - s finančnou zbierkou pre choré dieťa  
 
 
10.)  Po prijatí uznesenia starosta obce Ing. Jozef  Kočiš  poďakoval prítomným za účasť poprial    
         staronovému obecnému zastupiteľstvu veľa elánu a chuti do práce na nové volebné obdobie . 
 
 
 
 
 
V Pavlovciach      01.12.2018                                                                       ...............................................  
                                                                                                                                                                           Ing. Jozef  Kočiš , starosta obce 
 
 
 

Zapísal :  Marta  Verčimáková 
 
Overovatelia :  
                            Natália  Verčimáková                                                             ----------------------------------- 
 
                            Pavel  Verčimák                                                                       ----------------------------------- 
 
 

                                        
 
 
         
 
 
 


