
Z Á P I S N I C A 

z 15. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 

14.06.2020 

/pondelok/ o 17.00 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. Projektové zámery obce  

6. Správa o pandemickej situácií COVID 19 

7. Správa o mimoriadnej situácií v obci 

8. Informácia o postupe prác na štátnej ceste 1/18 

9. Žiadosti na odpredaj ,  zámenu zmluvu a prenájom pozemkov 

10. Schválenie záverečného účtu obce 

11. Informácie o situácií v ZŠ a MŠ 

12. Rôzne  

13. Návrh na uznesenie 

14. 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. 32/2021 

program obecného zastupiteľstva  bol prijatý. 

 

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

proti : 0 

neprítomný :     Marek  Molitoris ,  



 

k bodu č. 3 

starosta obce určil zapisovateľa : p. M. Verčimáková 

overovatelia zápisnice : Samuel Bruss , Martin Krupa 

 

k bodu č. 4 

kontrolu plnenia uznesenia č. 32 predniesla p. M. Verčimáková , pracovníčka obce – 

uznesenie bolo splnené  

 

k bodu č. 5  

starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o projektových zámeroch obce : 
- je odovzdaný projekt na rekonštrukciu kotolne v ZŠ, jedna sa tam o sumu 130 000 eur ,  

- MAS podala pripravenú žiadosť na PPA na dotáciu na ukončenie OúC  

- obec dostála dotáciu 1000,- eur z PSK na obnovu multifunkčného objektu 

- verejné osvetlenie  v lokalitách : Brunka , Poľaková hura , Breziny – je tam približne 

potrebných 12 svetelných bodov , celková cena rozšírenia verejného osvetlenia by mal 

stáť okolo 18 800 eur 

- ďalším projektom je oprava mosta pri č. d. 95 , oprava je naplánovaná na začiatok 

prázdnin 

- informácie o projektových zámeroch  vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  

 

k bodu č. 6 
starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pandemickej situácií COVID 19 v obci , 
uskutočnilo sa stretnutie so zdravotníkmi ktorí testovali obyvateľov obce , dostali 
odmenu  100,-eur od obce Pavlovce aj darčekové koše od obci Medzianky a Radvanovce, 
všetky výdavky spojené s testovaním obce nám boli refundované vo výške asi 30 000,- 
eur , z ktorých boli hradené všetky výdavky spojené s testovaním , podarilo sa nám 
ušetriť približne 6000,- eur 
 

- informácie o pandemickej situácií vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 
 
 
k bodu č. 7 
starosta obce podal informáciu aj o mimoriadnej situácií v obci Pavlovce , ktorá vznikla 
ešte 22.03.2021 a bola odvolaná 17.05.2021, jednalo sa o zosuv pôdy , starosta obce 
informoval o zasadaní  krízového štábu ktoré sa uskutočnilo 4x , posielalo sa hlásenie 
o prevedených prácach na CO Vranov n/T  dva krát denné , ráno o 8:00 hod a poobede 
po ukončení prác o 18:00 hod. doklady na verifikáciu výdavkov boli predložené na CO 
Vranov n/T ,  
 

- informácie o mimoriadnej situácií v obci vzalo obecné zastupiteľstvo na 

vedomie  



 

k bodu č. 8 
starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pokračujúcich prácach na štátnej ceste 
1/18, práce pokračujú podľa harmonogramu , je spravený chodník okolo štátnej cesty , 
autobusová zastávka smer od Prešova sa posunie bližšie ku križovatke smer Radvanovce  
 

- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 
 
 
k bodu č. 9  
obecnému zastupiteľstvu bola predložená kúpna zmluva od Lenka Verčimáková Nikolov 
na odpredaj časti obecného pozemku vo výmere 283m²-obecné zastupiteľstvo súhlasilo 
s odpredajom 
zároveň obecnému zastupiteľstvu bola predložená zámena zmluva na pozemky  medzi 
Obcou Pavlovce a Helena Verčimáková – obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámenou 
zmluvou 
obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s odpredajom pozemku pre Vadimír Balaník 
 

- Uznesenie č. 33/2021 
obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku pre Lenka 
Verčimáková Nikolov a zámenou zmluvou medzi Obec Pavlovce a Helena Verčimáková 
obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku pre Vladimír 
Balaník 
 
hlasovanie :  za – Samuel Bruss, Martin Krupa , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 
proti : 0  
neprítomný :  Marek Molitoris  
 
 
k bodu č. 10 
ekonómka obce p. Ľubica Orečná predložila obecnému zastupiteľstvo záverečný účet 
obce na schválenie , oboznámila obecné zastupiteľstvo s hospodárením obce : prebytok 
obce činí 11 990 eur, schodok obce bol 41 000 eur čo obec vyrovnala úverom vo výške 
50 000 eur , bolo nutné presunúť finančné prostriedky  z rozpočtu obce  a to – bežné 
výdavky na kapitálové výdavky a to vo výške : 2940 eur nákup traktorovej kosačky , 
4800 eur projektová dokumentácia – ZŠ  rekonštrukcia kotolňa 
 

- Uznesenie č. 34/2021 
obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad , taktiež 
schválili presun finančných prostriedkov z rozpočtu obce 
 
hlasovanie :  za – Samuel Bruss, Martin Krupa , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 
proti :  0 
neprítomný :  Marek Molitoris  
 
 



k bodu č. 11 
starosta obce podal informáciu o pomeroch v MŠ , odchádza 6 detí , 25 – ostáva , bola 
podaná žiadosť na RÚVZ Vranov n/ T o navýšenie počtu detí na ďalší školský rok na 40  
riaditeľka ZŠ odchádza do dôchodku , bol vypísaný konkurz na novú riaditeľku  
 

- informácie o MŠ a ZŠ  vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
k bodu č. 12 

- starosta obce informoval o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov v obci , 
ktoré budú od 15.06 do 18.06.2021 

- na obecný úrad bola podaná od občanov  sťažnosť na rušenie nočného  kľudu na 
chate p. Gabriela Voľanského v lokalite Hurky .  

- starosta obce pripomenul vyplácania odmien pre poslancov obecného 
zastupiteľstva  

 
 
k bodu č. 13 
 

- Návrh na uznesenie  
 
 
k bodu č. 14  
 

- Záver 
 
Starosta obce Ing. Jozef Kočiš sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom 
obecného zastupiteľstva ako aj prítomným zamestnancom obecného úradu a 15 
zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil . 
 
 
 
 
 
Pavlovce dňa : 14.06.20201                                                       ............................................... 
                                                                                                        Ing. Jozef Kočiš , starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ :  Marta Verčimáková                                           ................................................. 
 
 
 

Overovatelia : 
                            Martin  Krupa                                                  .............................................. 
 
 
                             Samuel  Bruss                                                 ............................................... 
 



 
 


