
Z Á P I S N I C A 

z 14. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 

25.02.2020 

/utorok/ o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

Program :  

1. Otvorenie a privítanie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Kontrola plnenia uznesenia  

5. Správa o priebehu COVID-19 v obci –opatrenia , prevencia, príprava 

6. Financie obce  

7. Projektové zámery obce 

8. Odkúpenie obecných pozemkov 

9. Rôzne  

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

k bodu č.1 

 Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Jozef  

Kočiš, , skonštatoval, že zasadanie sa môže začať , na zasadaní OZ neboli prítomní   

všetci poslanci OZ . 

 

k bodu č. 2 

Starosta obce prečítal program obecného zastupiteľstva a vyzval poslancov obce na jeho 

doplnenie a taktiež na  predloženie zmien, keďže nikto z poslancov nemal návrhy na 

doplnenie alebo zmenu  programu 

 

Uznesenie č. 26/2021 

program obecného zastupiteľstva  bol prijatý. 

 

hlasovanie :     za – Samuel Bruss , Martin Krupa , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 

proti : 0 

neprítomní :     Marek  Molitoris ,  

 

k bodu č. 3 

starosta obce určil zapisovateľa : p. M. Verčimáková 

overovatelia zápisnice : Pavel Verčimák , Martin Krupa 



 

k bodu č. 4 

kontrolu plnenia uznesenia č. 26predniesla p. M. Verčimáková , pracovníčka obce – 

uznesenie bolo splnené 

 

k bodu č. 5 

starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pretrvávajúcej pandémii COVID 19 , 

informoval o počte testovaní , v novembri a decembri prebehli v režijí MO SR , od 

januára má obec vytvorené svoje MOM a testuje sa každú sobotu v čase od 8:00 hod. do 

17:00 hod. za celé obdobie sa vykonalo celkovo 3607 testov a z toho bolo celkovo 9 

pozitívnych osôb . 

- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 

 

k bodu č. 6 

starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o finančnej situácií obce , konštatoval , 

že obec má uhradené všetky faktúry, spláca úver , má pohľadávku voči p. Janovi 

Verčimákovi  voči ktorému je vedená exekúcia v prospech obce , riešilo sa aj vyplácanie 

odmien poslancom za rok 2020 – tento bod ostal otvorený do budúceho zasadnutia 

- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 

k bodu č. 7 

starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o projektových zámeroch obce : bola 
podaná žiadosť na MŽP SR na plynofikáciu kotolne ZŠ,  
žiadosť na PSK – dofinancovanie obecného úradu  
plánuje sa cyklotrasa  a taktiež sa zoberali lánom kanalizácie obce 
žiadosť na dobudovanie osvetlenia v obci : 

- lokalita cintorín pri DS – lokalita Morava 
- lokalita Brunka  
- lokalita  od č.d. 194 M.Biroš k bývalému PD 
- lokalita pri č.d. 171 – cintorín 
- lokalita  Brežiny – od č.d. 94 po č.d. 234 
- Obecné zastupiteľstvo schválilo dobudovanie verejného osvetlenia v obci 

v spomínaných lokalitách z vlastných zdrojov , nakoľko už druhý rok po sebe 
z dôvodu pandémie COVID-19 nie sú uvoľňované financie z MF SR na 
individuálne potreby obce. 
 

Uznesenie č. 27/2021  
 

- obecné zastupiteľstvo schválilo dobudovanie verejného osvetlenie v daných 
lokalitách v obci Pavlovce  

 
hlasovanie : za –Samuel Bruss , Martin Krupa , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 



proti : 0 
neprítomný :  Marek Molitoris 
 
k bodu č. 8 
obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť od Lenky Verčimákovej Nikolov na 
odkúpenie obecného pozemku vo výmere 283m², ktorý susedí s pozemkom v jej 
vlastníctve , obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na odkúpenie danej časti výmery 
pozemku v cene za 1 euro. 
ďalšia žiadosť bola od Heleny Verčimákovej , žiadosť bola na zámenu zmluvu pozemkov 
s obecným úradom , ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo- 
 

- Uznesenie č. 28/2021 
obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na odpredaj pozemku a aj na zámenu 
zmluvu na obecný pozemok 
 

hlasovanie : za – Samuel Bruss, Martin Krupa , Pavel Verčimák , Natália Verčimáková 
proti : 0 
neprítomní : Marek Molitoris 
 
k bodu č. 9 
 
Rôzne : 
 

- obecnému zastupiteľstvu bola predložená na chválenie zmluva na spoluprácu 
s firmou Ludvik Ľudovít , ktorá sa zaoberá zberom použitého šatstva , textílii , 
obuvy , hračiek formou kontajnerom za finančnú odmenu za každý jeden 
kontajner , v obi ich máme dve, obecné zastupiteľsvo súhlasilo s platbou za 
umiestnenie kontajnerov  

 
- Uznesenie č. 29/2021 

obecné zastupiteľstvo schválilo platbu za kontajnery na zber šatstva 
a podpísanie danej zmluvy o spolupráci s firmou Ľudovít Ludvik 

 
hlasovanie : za- Samuel Bruss, Martin Krupa , Pavel Verčimák , Natália Verčimáková 
proti : 0 
neprítomní : Marek Molitoris 
 

- na zasadaní obecného zastupiteľstva boli prerokované aj odmeny poslancov za 
rok 2020 , bolo odsúhlasené , že odmeny poslancom za rok 2020 budú vyplácané 
postupne v priebehu roka 2021 

 
- Uznesenie č. 30/2021 

obecné zastupiteľstvo schválilo vyplácanie odmien pre poslancov za rok 2020 
 
hlasovanie : za – Samuel Bruss, Martin Krupa , Pavel Verčimák ,Natália Verčimáková 
proti : 0 
neprítomní :  Marek Molitoris 



 
- obecné zastupiteľstvo preberalo na svojom zasadaní aj požiadavku do p. Jana 

Verčimáka na pokus o zmier- výzva , v ktorej požaduje finančné vyrovnanie za 
vykonané diela počas jeho úradovania vo funkcií starostu obce , obecné 
zastupiteľstvo jednohlasne nesúhlasí s finančným vysporiadaním voči p. Janovi 
Verčimákovi nakoľko voči nemu ešte stále prebieha exekúcia  

 
- Uznesenie č. 31/2021 

obecné zastupiteľstvo neschválilo výzvu na zmier o finančnom vyrovnaní pre p. 
Jana Verčimáka 

 
hlasovanie : za – Samuel Bruss, Martin Krupa , Pavel Verčimák , Natália Verčimáková 
proti : 0  
neprítomní :  Marek Molitoris 
 

- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o rekonštrukcii štátnej cesty 
prvej triedy v miestnej časti Podlipníky , začala sa rekonštrukcia mosta , mal by sa 
vybudovať chodník smerom k ZŠ Pavlovce , taktiež by sa mali vybudovať 
nasvietene prechody pre chodcov. Do obce by sa mala dovážať vyfrezovaná  
asfaltová suť na uskladnenie. 

 
- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  

 

- k bodu č. 10 
 
Návrh na uznesenie  
 
 

- k bodu č. 11 
 

Záver : 
 
Starosta obce Ing. Jozef Kočiš  sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom 
obecného zastupiteľstva ako aj prítomným zamestnancom obecného úradu a 14 
zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
Pavlovce dňa : 25.02.2021                                                     ............................................ 
                                                                                                   Ing. Jozef Kočiš , starosta obce 
 
 



 
Zapisovateľ : M . Verčimáková                                               ................................................. 
 
 
 
Overovatelia : Pavel Verčimák                                               ................................................. 
 
 
                           Martin Krupa                                                   ............................................... 

 
 
 
      

 

 
 
 
 
 
 

 

 


