
Z Á P I S N I C A 

z 9. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 24.02.2020 

/pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

Program :  

1. Otvorenie a privítanie , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Kontrola plnenia uznesenia  

4. Informácie o realizácii projektových zámeroch obce 

5. Informácia pripravovaných kultúrno spoločenské aktivity 2020 , zhodnotenie plesu  

6. Žiadosť pána Jana Verčimáka ohľadom ním realizovaných stavieb 

7. Obsadenie – schválenie 1 pracovnej sily OúC – upratovačka –správkyňa  

8. Preschválenie  VZN – používanie sala kultúrneho domu - poplatky  

9. Všeobecné informácie – chod obce ,kanalizácia  

10. Rôzne  

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

k bodu č.1 

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

skonštatoval, že zasadanie sa môže začať , prítomní  sú všetci poslanci OZ . 

 starosta obce určil zapisovateľa :   p. M. Verčimáková  

 overovateľov zápisnice : Verčimáková Natália    a Verčimák Pavel  . 

 

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. 15/2020 

program obecného zastupiteľstva  bol prijatý. 

 

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

 

k bodu č.3 

 Kontrola plnenia uznesenia č. 9/2020 predniesla  p. M. Verčimáková , pracovníčka obce 

 

Uznesenie č. 16/2020 

hlasovanie poslancov o predloženom návrhu uznesenia , uznesenie prijaté 

hlasovanie za :  Samuel Bruss, Martin Krupa , Marek Molitoris , Pavel Verčimák, Natália Verčimáková 
 
 
k bodu č. 4 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o projektových zámeroch obce , oboznámil ich s podanou 
žiadosťou cez MAS na dokončenie obecného úradu, kolaudácia by sa mala konať za mesiac alebo dva , 
 



- ďalším projektom je rekonštrukcia požiarnej zbrojnice , zmluva je už podpísaná , zavesená na 
webovej stránke obci, dotácia 28 560eur, začali sa už stavebné práce . 

- ďalším projektom je rekonštrukcia otvorených rigolov , tam je podaná žiadosť a čaká sa na to ako to 
bude ďalej pokračovať, 

- informoval aj o rozšírení verejného osvetlenia v obci ,ale je potrebné dokončenie v miestnej časti 
Podlipníky –okolie školy a niektoré častí obce  

- ďalším projektom o ktorom informoval obecné zastupiteľstvo  občan obce Pavlovce Peter Varga je 
projekt kanalizácie obce , kde je výzva pre obce do 2000 obyvateľov , je tam dotácia do výšky 
5mil.eur so spolufinancovaním 5%, je potrebný územný plán obce , ktorý obec zatiaľ nemá, bude 
potrebné ho vypracovať, ďalej informoval, že obec dostane kompetencie na kontrolu vývozu žúmp 
občanov obce , tí budú musieť potvrdenie o vývoze žumpy uschovávať po dobu 2 rokov 
 

- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 

k bodu č 5. 
obecné zastupiteľstvo zhodnotilo a naplánovalo kultúrno športové aktivity na rok 2020 : 
- obecný ples-ohlasy boli, že to bol najvydarenejší ples  
- dňa 10. 05. – Deň matiek – uskutoční sa v sále kultúrneho domu program pripraví ŽS A MŠ 
- 3 júnová nedeľa  - Deň otcov  
- 02.08. – 661 výročie prvej písomnej zmienky od založenia obce  –  Deň obce 
- október – mesiac úcty  k starším – oslavy  v sále kultúrneho domu  
- koncom novembra – stolnotenisový turnaj mládeže  

  
- informácie o kultúrno športových aktivitách obce vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 

 

 
k bodu č. 6 

obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo podnetmi od pána Jana Verčimáka ohľadom ním realizovaných 
stavieb , zhodli sa na tom , že v najbližšom čase budú všetky obecné komunikácie zamerané 
a vysporiadané, niektoré cesty sú prejazdné iba ťažkou technikou, je potrebné všetko zamerať , 
majetkovo vysporiadať, na dopustenie dlhu exekúcie voči pánovi J.Verčimákovi ako zápočet za užívanie 
jeho ciest a športovísk nie je právny titul, obecné zastupiteľstvo podalo návrh na odkúpenie 
spomínaných športovísk,  
 
- informáciu o podnetoch na listy vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 

 
k bodu č. 7. 

starosta obce Ing. Jozef Kočiš , informoval obecné zastupiteľstvo o vytvorení 1 nového pracovného 
miesta na pozíciu  upratovačka- správkyňa do zrekonštruovaného obecného úradu 
 
Uznesenie č. 17/2020 
hlasovanie poslancov o predloženom návrhu uznesenia , na vytvorenie pracovného miesta bolo prijaté 
 
hlasovanie za : Samuel Bruss,  Martin Krupa, Marek Molitoris , Pavel Verčimák , Natália Verčimáková 
 
 

k bodu č. 8 . 
    obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na preschválenie VZN č. 2, používanie sály kultúrneho domu ,  
    obecné zastupiteľstvo odložilo rozhodnutie na budúce zasadanie obecného zastupiteľstva  
 
 
 
 
 



k.bodu č.10 
v bode rôzne : 

- pani Marta Verčimáková informovala obecné zastupiteľstvo, že ešte stále nie vyriešené platenie daní za 
prenajaté pozemky pre SHR , nevedia sa dohodnúť ako sa to ma platiť  

- od starostu obce Ing. Jozefa Kočiša padol návrh , aby sa v piatok 28.02.2020 konala schôdza kde sa má 
prejednavať návrh na prenájom maštaľní pre tureckého občana na chov jahňat 

- obecné zastupiteľstvo bolo taktiež informované aj o rámcovej dohode s firmou TANOT s.r.o. ohľadom VO , 
obecné zastupiteľstvo odporučilo danú dohodu prerokovať s právnikom obce 

- od občana obce Petra Vargu boli obecnému zastupiteľstvu predložené informácie ohľadom možnosti 
čerpania dotácie na kanalizáciu v obci do 1000 obyvateľov , obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na 
vedomie a bude sa ňou zaoberať na ďalšom zasadaní . 

- bol určený dátum na zápis detí do ZŠ a to 20.04.2020 – obecné zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas  
- starosta obce informoval o tom ,že pán Vincent Biroš súhlasí s vykopaním rigola cez pozemok , aby v prípade 

búrky sa voda nerinula po ceste popred kostol 
 
k bodu č. 11. 
                          Návrh uznesenia  
 
k bodu č. 12 . 
                          Záver  
Starosta obce Ing. Jozef Kočiš sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom Obecného zastupiteľstva  
za spoluprácu a 9. zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
 
 
Pavlovce dňa :  24.02.2020                                                                                       ..................................................... 
                                                                                                                                          Ing. Jozef Kočiš , starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ :  Marta Verčimáková                                                                         ........................................................... 
 
 
Overovatelia : 
 
                          Natália Verčimáková                                                                      ........................................................... 
 
 
                          Pavel Verčimák                                                                                 ........................................................... 
 
 
 
 

 
 

 

 


