
Z Á P I S N I C A 

z 11. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 16.07.2020 

/štvrtok/ o 18.00 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. Informácia o projektových zámeroch obce   

7. Žiadosť o úver na dofinancovanie budovy OúC 

8. Žiadosť o vystúpenie zástupcu združenia „ Pavlovskí farmári“ 

9. Práce počas letných prázdnin ZŠ , MŠ , Obecný úrad 

10. Platové pomery – starosta obce , zamestnanci , poslanci 

11. Rôzne  

12. Návrh na uznesenie 

13. 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. 22/2020 

program obecného zastupiteľstva  bol prijatý. 

 

hlasovanie : za – Samuel Bruss , Marek Molitoris , Natália Verčimáková  , Pavel Verčimák   

neprítomný : Martin  Krupa ,  

 

k bodu č. 3 

 starosta obce určil zapisovateľa :   p. M. Verčimáková  

 overovateľov zápisnice : Verčimáková Natália    a Samuel Bruss  . 

 

k bodu č.4 

 Kontrola plnenia uznesenia č. 22/2020 predniesla  p. M. V, pracovníčka obce  M. Verčimáková 

 

 



k bodu č. 5 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš , informoval obecné zastupiteľstvo a ostatných prítomných o priebehu 
COVIDU-19 v našej obci, zdôraznil, že naša obec ako prvá šila a distribuovala rúška pre každého občana 
našej obce , boli zakúpené dezinfekčné prostriedky  na OúC, MŠ , ZŠ , dezinfikovali sa verejné 
priestranstva obce , boli zakúpené bezdotykové teplomere pre potreby MŠ a ZŠ. 
 

- informácie o COVID-19 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
k bodu č. 6 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš taktiež informoval obecné zastupiteľstvo aj o projektových zámeroch 
obce , ktoré sú realizované a sú podané žiadosti :  

- žiadosť na VÚC PSK – dofinancovanie budovy obecného úradu – čaká sa na chválenie  
- hasičská zbrojnica – prefinancovalo sa už okolo 28 600 eur, je potrebné dokončiť vnútrajšok 

hasičskej zbrojnice  
- žiadosť je podaná aj na environmentálnom fonde – cestné rigoly ,zatiaľ to nie je ešte 

spracované , čaká sa výsledok a schválenie . 
 

- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 

k bodu č. 7 
obecnému zastupiteľstvu bol od starostu obce prednesený návrh - žiadosť ohľadom úveru na 

dofinancovanie budovy obecného úradu vo výške 50 000 eur od VÚB a.s , s úrokom 0,99% , úver by sa 

mal splácať za 5 rokov , 

Uznesenie č. 23/2020 

žiadosť o úver na dofinancovanie budovy obecného úradu poslanci schválili 
 
hlasovanie : Samuel Bruss, Marek Molitoris , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 
neprítomný :  Martin Krupa  
 
 
k bodu č. 8 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystúpil aj zástupca Pavlovských farmárov  pán Vladimír Balaník, 
ktorý informoval obecné zastupiteľstvo o založení združenia , informoval o platení daní a poplatkov za 
pozemky v prenájme, vysvetli, že farmári sa držia platenia daní podľa toho ako im určuje pozemky na 
ktorých hospodária ELPIS , oboznámil koľko členov má združenie , čo všetko zastrešujú a koľko 
pozemkov je už zaevidovaných , sú ešte také kde nie je doriešené dedičské konanie . 
 

- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
k bodu č. 9 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo aj o tom, že v školskom roku 2020/2021 otvára 
materská škola dva triedy nakoľko je zapísaných 28 detí , budú sa robiť menšie úpravy v materskej 
škole, prebúra sa stena na vytvorenie novej spálne pre detí , upraví sa dvor , zabezpečí sa nová 
preliezka , zabezpečí sa sklad dreva , žalúzie na okná , sieťky , vymaľujú sa priestory.  
Tak isto sa dokončia maliarske práce v základnej škole, pokosí sa celý areál základnej školy , 
vydezinfikuje sa celá vnútorná časť školy, zabezpečí sa oplotenie areálu školy . 
 

- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 



k bodu č. 10 
obecné zastupiteľstvo na zasadaní dostalo informácie aj o platových pomeroch zamestnancov obce , 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš sa vzdal odmeny k platu starostu , taktiež zamestnanci základnej školy 
a materskej školy išli s platom na 80% 
 

- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
 
k bodu č. 11 

- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že  je na PSK podaná žiadosť na opatrovateľskú 
službu o ktorú je v obci záujem od občanov obce  

- je potrebné opraviť most pri č. domu 95 , a most pred Jozefa Mateja nakoľko je poškodený 
a občania majú obavy ,na most sú vybavené panely ktoré treba doviezť aby sa osadili na 
požadované miesto  ďalej bolo navrhnuté aby sa opravili cesty : cesta pri vodojeme ,ktorá bola 
porušená pri rekonštrukcií vodovodného potrubia – upozornil poslanec Samuel Bruss , ďalej je 
potrebné opraviť cestu  Poľaková hura, ponad sady,  

- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo , že je vybavená frézovaná hmota ktorá bude 
použitá na opravy obecných ciest  

- občania miestnej časti obce Podlipníky sa sťažujú na veľký počet aut , ktoré prechádzajú 
komunikáciou  , majú obavy o svoje zdravie a bezpečnosť, bolo navrhované aby bolo tam 
osadené dopravné značenie – zákaz prejazdu , jedná sa o cestu okolo poľného hnojiska , ktorá 
je odbočkou z hlavnej cesty  

- obec musí riešiť aj stiahnutie vody , ktorá pri silných a vytrvalých dažďoch tečie po miestnej 
komunikácií popred kostol, majiteľ pozemku pán Vincent Biroš súhlasí so zvedením vody cez 
jeho pozemok 

- obecné zastupiteľstvo zvolilo delegáta do školskej rady pri základnej škole Pavlovce  - poslanca 
Martina Krupu 

 
k bodu č. 12 
 
                          Návrh uznesenia  
 
 
k bodu č. 13 
                          Záver : 
 
Starosta obce Ing. Jozef Kočiš sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom  obecného 
zastupiteľstva ako  aj  prítomným občanom za spoluprácu a 11 zasadnutie  obecného zastupiteľstva  
ukončil. 
 
 
 
Pavlovce dňa : 16.07.2020                                                                       ..................................................... 
                                                                                                                        Ing. Jozef Kočiš ,starosta obce  
 
 
Zapisovateľ : Marta Verčimáková                                                               .................................................... 
 
Overovatelia : 
                           Samuel Bruss                                                                       .................................................... 
 
                           Natália Verčimáková                                                         ..................................................... 



 

 
 

 


