
 
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 19. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 15.06.2022 

/streda/ 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. Kultúrnospoločenské akcie pre rok 2022 

6. Prenájom školského bytu 

7.  Zámer   o odpredaji pozemku a kúpna zmluva na pozemok 

8. Prokurátorská previerka – VZN 

9. Projektové zámery obce  

10.  Žiadosť o finančný príspevok od cirkvi 

11. Majetkové vysporiadanie pozemkov, kupno predajna zmluva 

12.  Voľby do samosprávy obce a samosprávnych krajov 

13. Žiadosť o zvýšenie finančného pásma na školské stravovanie  

14. Rôzne 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 

 
k bodu č.1 

 zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Jozef  Kočiš, skonštato-

val, 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 tak-

tiež na  predloženie zmien, keďže nikto z poslancov nemal návrhy na doplnenie alebo zmenu  programu 

 

- Uznesenie č. 51/2022 

program obecného zastupiteľstva  bol  prijatý. 

 

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

neprítomný :     Marek  Molitoris ,  

 

k bodu č. 3 

starosta obce určil zapisovateľa : p. M. Verčimáková 

overovatelia zápisnice : Martin Krupa , Natália Verčimáková 

 
k bodu č. 4 
kontrolu plnenia uznesenia č. 51  predniesla pani M. Verčimáková ,pracovníčka obce – uznesenie bolo spl-
nené  



 
 
k bodu č.5 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš informoval obecné zastupiteľstvo o kultúrno spoločenských aktivitách v obci, 
o tých ktoré sa uskutočnili aj tých ktoré sú ešte pred nami , jedná sa o akcie : 
7.8 sa uskutoční akcia Deň obce ,na ktorú sme dostáli dotáciu s PSK , poslanci dostali svoje úlohy a tak isto 
aj zamestnanci obecného úradu 
16.10 sa uskutoční akcia Október – mesiac úcty k starším , tento rok sa budú pozývať starí občania 65-rokov 
a viac , akcia sa uskutoční v sále kultúrneho domu  
 
- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 
 
k bodu č. 6 
zástupca starostu obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh na úpravu nájomného za školský byt , 
jedná sa o poplatok za vodu , topenie a TKO , obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zvýšením nájmu ,zvýšenie 
začne platiť od 1.9.2022 
 
- Uznesenie č. 52/2022 

 
obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením nájomného za školský byt 
 

hlasovanie :  za – Martin Krupa , Natália Verčimáková , Samuel Bruss , Pavel  Verčimák 
neprítomný :  Marek Molitoris 
 
k bodu č.7  
obecnému zastupiteľstvo bol predložený zámer na kúpu pozemku od p. Antona Korbu , jedná sa o pozemok 
na ktorom stoji budova – garáž , obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom , taktiež odsúhlasilo kúpnu 
zmluvu na odkúpenie obecného  pozemku p. Vincentom Birošom , ktorý už mál schválený zámer na kúpu 
obecného pozemku 
 
- Uznesenie č. 53/2022 

 
obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na kúpu obecného pozemku a schválilo aj kúpnu zmluvu na 
obecný pozemok 
 

hlasovanie :  za – Martin Krupa , Natália Verčimáková , Samuel Bruss , Pavel Verčimák 
neprítomný :  Marek Molitoris 
 
 
k bodu č. 8 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš informoval obecné zastupiteľstvo o prokurátorskej previerke , kde bol dotaz 
na to či máme prijaté VZN ktoré sa dotýkajú určitých oblastí, tieto VZN boli obecným zastupiteľstvom 
schválené a prijaté 
 
- Uznesenie č. 54/2022 
 

obecné zastupiteľstvo prijalo a schválilo VZN 
č. 11 – o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 
 
 
 
 
 
č. 12 – o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Pavlovce 
č.  13 – o organizácii miestneho referenda  



 
č. 14 – o činnostiach , ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na urči-
tom mieste 
 
hlasovanie :  za Martin Krupa , Natália Verčimáková , Samuel Bruss , Pavel  Verčimák 
neprítomný : Marek Molitoris 
 
k bodu č. 9 
obecné zastupiteľstvo bolo informované o projektových zámeroch obce , jedná sa o projekty : 

- vyšla výzva na kotolne do ktorej sa chce obec zapojiť a zrekonštruovať kotolňu ZŠ  
- projekty ktoré boli podané na MAS sú schválené a čaká sa na podpis zmluvy  
- treba spraviť úpravu priestranstva okolo OúC – dokončiť terasu  
- je potrebná úprava priestranstva pri cintoríne v miestnej časti Podlipníky , je potrebná oprava vstupnej 

brány na cintorín  
- je nutná čiastočná oprava  ciest v niektorých lokalitách obce  
 
- dané informácie o projektových zámeroch obce vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  

 
k bodu č. 10 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš  oboznámil obecné zastupiteľstvo, že mu bola doručená žiadosť o finančný 
príspevok na nový zvon pre evanjelikú  cirkev , obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 
1000,-eur pre evanjelickú cirkev na nový zvon ale aj 1000,-eur  pre rimokatolicku cirkev na maľbu kostola. 
 
- Uznesenie č. 55/2022 

 
obecné zastupiteľstvo schválilo 1000,-eurový príspevok pre evanjelickú cirkev na nový zvon  a 1000,-
eurový príspevok pre rimokatolicku cirkev na maľbu kostola  
 
hlasovanie : za Martin Krupa , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 
zdržal sa : Samuel Bruss 
neprítomný :  Marek  Molitoris 
 
 
k bodu č. 11 
obecné zastupiteľstvo bolo informované starostom obce o majetkovom vysporiadaní obce s majiteľmi 
pozemkov smerom do lokalita Brunka , v tejto časti je potrebná prístupová cesta k novým rodinným 
domom , s majiteľmi daných pozemkov bola dohodnutá kúpna zmluva s obcou na častí pozemkov na 
ktorých má byť spomínaná cestná komunikácia, dohodnutá suma je 1,-euro za daný pozemok do kaž-
dého majiteľa , medzi tým bol vyhotovený aj geometrický plán na danú komunikáciu ktorá bude stáť na 
daných pozemkoch  
 

- Uznesenie č. 56/2022 
 

obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu zmluvu na kúpu častí pozemkov v lokalite Brunka od ich vlast-
níkov za sumu 1,- euro za každú časť  odkúpeného  pozemku 
 
hlasovanie : za  Martin Krupa , Natália Verčimáková , Samuel Bruss, Pavel Verčimák 
neprítomný :  Marek Molitoris  
 
 
k bodu č. 12  
nakoľko sa blížia voľby do samosprávy obce , obecné zastupiteľstvo malo za úlohu schváliť počet pos-
lancov na  ďalšie volebné obdobie ,pracovný  úväzok pre starostu obce ako aj počet volebných okrskov, 
obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo pre 5 poslancov, 100% pracovný úväzok pre starostu obce a 1 vo-
lebný okrsok 



 

- Uznesenie č. 57/2022 

 
obecné zastupiteľstvo schválilo 1 volebný okrsok , 5 poslancov , 100% pracovný úväzok pre starostu 
obce pre voľby do samosprávy obce  
 
hlasovanie : za  Martin Krupa , Natália Verčimáková , Samuel Bruss , Pavel Verčimák 

neprítomný :  Marek  Molitoris 
 
k bodu č. 13 
vedúca školskej jedálne a jedálne materskej školy podali na Obecný úrad žiadosť o zvýšenie finančného 
pásma na stravovanie , nakoľko rastú ceny potravín predošle finančné pásmo nepostačovalo  
taktiež riaditeľka MŠ požiadala o zvýšenie mesačného príspevku rodičov z 5,-eur na 10,-eur mesačne  
 

- Uznesenie č. 58/2022 
 

obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie finančného pásma na školské stravovanie a chválilo zvýše-
nie mesačného príspevku rodičov pre MŠ Pavlovce na 10,-eur  
 
hlasovanie : za  Martin Krupa , Natália Verčimáková , Samuel Bruss , Pavel Verčimák 
neprítomný :  Marek Molitoris  
 
 
k bodu č. 14 
zástupca starostu obce pán Martin Krupa informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe namontovanie 
kamier do areálu základnej školy , aby nedochádzala k ničeniu školského majetku ,  
 
obecné zastupiteľstvo súhlasilo s namontovaním kamerového systému do areálu základnej školy  
 
 
k bodu č. 15 
 
Návrh na uznesenie  
 
k bodu č. 16 
 
Záver 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš sa v závere poďakoval všetkým  prítomným poslancom obecného zastupi-
teľstva a prítomným zamestnancom obecného úradu a 19 zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil 
 
 
 
Pavlovce dňa :15.06.2022                                                                   ................................................. 
                                                                                                                 Ing. Jozef Kočiš , starosta obce  
 
 
zapisovateľ : Marta Verčimáková                                                      ................................................. 
 
 
overovatelia :  Natáli Verčimákova                                                    ................................................ 
 
                           Martin  Krupa                                                              ................................................ 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 


