
 

Obec Pavlovce , Pavlovce 143 , 094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

Z Á P I S N I C A 

z 3. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 14.03.2019 

/štvrtok / o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

Program :  

1. Otvorenie a privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia  

4. Spoločenské aktivity obce 

5. Projektové zámery obce 

6. Odkúpenie obecných pozemkov 

7. Zápis deti do MŠ a ZŠ 

8. Odpredaj osobného motorového vozidla 

9. Rôzne  

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

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

zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia 

 

2.) Určenie zapisovateľa : Marta Verčimáková , overovatelia zápisnice : Marek Molitoris , Natália  

Verčimáková 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesenia č. 3/2018 previedla p. M. Verčimáková , pracovníčka obce a konštatovala že  
uznesenie č 3/2018 bolo splnené. 

 

4.) Starosta obce Ing. Jozef Kočiš , informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovaných kultúrnych a spoločenských 
akciách obce , jedná sa o akcie :  
12.05.2019 – Deň matiek, 31.05.2019 -                             , 30.06.2019 - ----------------------------- , 04.08.2019  - 660 
výročie od prvej písomnej zmienky o založení obce, pripravuje sa oslava s ekumenickou pobožnosťou , do nálady 
bude hrať ľudová hudba, bude pripravený slávnostný program, guľáš a veľa iných sprievodných akcií, bolo 
navrhnute aby poslanci porozmýšľali  a navrhli občanov na udelenie pamätných listov a pamätných medaily,  
20.09.2019- Beh vďaky , 27.10.2019 - Úcta k starším – tohto roku sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu , 
pozvaní budú dôchodcovia od 65 rokov, pripraví sa pre nich kultúrny program a nejaké občerstvenie , 15.12 
alebo 22.12 .2019 by sa mala konať vianočná akadémia – termín bude ešte upresnený, starosta obce informoval 
obecné zastupiteľstvo aj o pripravovanom verejnom zhromaždení , ktoré by sa malo uskutočniť pravdepodobne 
niekedy v novembri. 



 
 

5.) Ďalším bodom programu boli projektové zámery obce , tu starosta obce Ing. Jozef Kočiš predniesol obecnému 
zastupiteľstvu projekty ktoré sú už zápočaté ale aj tie ktoré obec v tomto roku ešte plánuje, jedná sa o projekty :  

- Vodovod –dokončiť by sa mala posledná etapa rekonštrukcia  vodovodnej siete a plánuje sa 
rekonštrukcia etapy  smer do čísla domu 198 železničná stanica a odbočka k základnej škole 

- Rekonštrukcia a oprava obecnej cesty , jedná sa o úseky – od čísla domu 122  Michal Biroš až po číslo 
106 Matej Jozef , kde bola rekonštrukcia vodovodu a vodovodných prípojok, ďalším úsekom je cesta 
okolo domu smútku smerom Poľaková hura až na križovatku cesty zvanej Morava, ostáva posledný úsek 
cesty Ponad sady. 

- Ďalším projektom obce by mal byť cyklochodník, nakoľko je tam nevýhodné spolufinancovanie , obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo, že do toho projektu obec nejde 

- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo aj o rozšírení verejného osvetlenia okolo novo 
vznikajúcich ulíc, stĺpy sú už umiestnené, je potrebné namontovať osvetlenie,  

- Starosta obce Ing. Jozef Kočiš informoval obecné zastupiteľstvo o zamietnutí – zastavení konania 
o nenávratný finančný príspevok o obnovu multifunkčného zariadenia, zároveň oboznámil obecné 
zastupiteľstvo o podaní mimo odvolacieho konania a podania žaloby na ústavný súd na PPA 

 
6.) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní schvalilo aj odpredaj obecných pozemkov  , pre pani Annu Mikitovú 

schválili kúpnopredajnú zmluvu , pre rodinu Beňovú –Agata , Vladimír a Milan Verčimák bol schválený zámer 
na odpredaj pozemku, ďalším záujemcom na kúpu pso ozemku bola pani Lenka Verčimáková Nikolov kde 
obecné zastupiteľstvo taktiež schválilo zámer na odkúpenie časti obecného pozemku , na zasadaní bol 
prednesený návrh od pána Vladimíra Balaníka o prenájom obecného pozemku, obecné zastupiteľstvo návrh 
zamietli . 

 
7.) Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh od riaditeľky základnej školy a materskej školy  na určenie 

dátumu pre zápis detí do prvého ročníka a predškolské vzdelávanie, zápis do základnej školy je určený na 
08.04.2019 o 14:00 hodine, zápis do materskej školy je od 30.04.2019 do 31.05.2019 . 

 

8.)  Ďalším bodom programu bola kúpa osobného motorového vozidla na náhradné diely , nakoľko  obec disponuje 
takým istým vozidlom a pomaly mu odchádzajú súčiastky, obecné zastupiteľstvo súhlas na kúpu osobného auta 
udelila , cena auta bola 300eur . 

 

9.) Rôzne :  
 -  obecnému  zastupiteľstvu  boli predložené zapísane roky 2007 a 2008 , ktoré  budú zapísané do obecnej 
kroniky , po prekontrolovaní zastupiteľstvo súhlasilo s údajmi ktoré boli zapísané v kontexte. 
 
- pani ekonómka obce Ľubica Orečná predložila na preschválenie obecnému zastupiteľstvu  poplatok za užívanie 
Domu smútku a chladiaceho zariadenia v ňom, ale aj finančnú čiastku 15eur  za používanie osobného telefónu 
pre zamestnancov  Čačika, F. Verčimáka a A. Kočárovu ,obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo . 
 
- starosta obce Ing. Jozef Kočiš predniesol obecnému zastupiteľstvu Oznámenie funkcií, zamestnaní ,činností , 
a majetkových pomerov, zastupiteľstvo vzalo majetkové priznanie na vedomie 
 
- starosta obce predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu na schválenie vecné bremeno v prospech VSD 
ktoré vzniklo na  parcele ktorej je vlastníkom obec – parcela E KN č. 2971/201 – ostatná plocha o výmere 
8882m² , na LV č. 1, obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo 
 
- poslanec Martin Krupa predložil obecnému zastupiteľstvu požiadavku o zrušení poplatku za používanie 
multifunkčného  ihriska pre mládež obce Pavlovce , obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom , ostatné 
podmienky ostávajú zachované, platiť budú iba cudzí . 
 
 
 
- poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Samuel Bruss upozornil na úpravu terénu v lokalite Breziny , kde bola 

prevedená rekonštrukcia obecného vodovodu , nakoľko sa tam nachádza veľké množstvo kamenie ktoré je 



potrebné vyzbierať a urobiť úpravu terénu , obecné zastupiteľstvo súhlasilo s tým , že je potrebné osloviť 
podnikateľa ktorý to mal urobiť a obec poskytne ľudí na vyzbieranie kameňov. 

 
- posledným bodom programu rôzne bolo umiestnenie a zhotovenie krížovej cesty a umiestnenie zvona , ktorý 

je kultúrnou pamiatku na zvonicu , ktorá by mala byť vybudovaná pri dome smútku, obecné zastupiteľstvo 
súhlasilo s prieskumom a vypracovanými návrhmi na predloženie ako by mala vyzerať krížová cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                   U Z N E S E N I E  č. 3/2019 
 
A. Schvaľuje : jednohlasne  

- zápis do obecnej  kroniky za roky 2007 a 2008 
- kúpu osobného motorového vozidla na náhradné diely  
- určenie dátumu zápisu detí do ZŠ a MŠ 
- odkúpenie obecného pozemku pre Annu Mikitovú a zámer na odkúpenie obecného pozemku pre rodinu 

Beňovú a Lenku Verčimákovú Nikolov 
- zrušenie poplatku pre mládež obce Pavlovce za používanie multifunkčného ihriska  
- schválilo poplatok za DS a príspevok 15eur na telefón pre pána J. Čačík , F. Verčimák a pani A. Kočárová 

 
 

B. Súhlasí : 
- so zo zriadením vecného bremena prospech VSD a.s , na parcele k.ú Pavlovce E KN  č.2971/201, druh 

ostatná plocha  , vo výmere 8882m², na LV č. 1, zapísané geometrickým plánom č. 18.04221/2018 
vyhotoveným spol. HRDLIČKA SLOVAKIA s.r.o , IČO 365 79009 

- s úpravou terénu v lokalite Breziny po rekonštrukcií vodovodu 
- obecné zastupiteľstvo súhlasí s mimo odvolacím konaním a podaním žaloby na ústavný súd na PPA 

 
C. Berie na vedomie : 

- projektové zámery obce  
- kultúrnospoločenské podujatia obce na rok 2019 
- oznámenie o majetkových pomeroch vo verejnej funkcií - starosta obce za rok 2018  

 
 

10.) Po prijatí uznesenia , starosta obce Ing. Jozef Kočiš poďakoval prítomným za účasť . 
 
 
 
 
 
V Pavlovciach dňa : 14.03.2019                                                                             ..................................................... 
                                                                                                                                      Ing. Jozef Kočiš , starosta obce  
 
 
 
Zapísala : Marta Verčimáková                                                                               ..................................................... 
 
 
 
 
 
Overovatelia : 
 
                        Marek Molitoris                                                                               .................................................... 
 
 
                        Natália Verčimáková                                                                       .................................................... 

 

   
 

 



 


