
Z Á P I S N I C A 

z 12. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 12.10.2020 

/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. Správa o priebehu COVID-19 v obci –opatrenia , prevencia, príprava 

6. Informácia  o MŠ a ZŠ- deti , pracovníci 

7. Investície obce 

8. Návrh dohody o urovnaní – Ján Verčimák 

9. Pôžička MF SR vo výške výpadku daní za rok 2020 

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 , 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. 24/2020 

program obecného zastupiteľstva  bol prijatý. 

 

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

                               Martin Krupa 

 

k bodu č. 3 

 starosta obce určil zapisovateľa :   p. M. Verčimáková  

 overovateľov zápisnice : Krupa Martin   a  Molitoris Marek  . 

 

k bodu č.4 

 Kontrola plnenie uznesenia č. 24/2020 predniesla p. Marta Verčimáková , pracovníčka obce . 

 

k bodu č.5 

Starosta obce , Ing. Jozef Kočiš informoval obecné zastupiteľstvo a ostatných prítomných o priebehu 

COVID -19 v našej obci , o prijatých opatreniach proti ochoreniu , rozniesla sa tretia sada rúšok do obce 



vyčíslil celkové náklady obce na opatrenia proti vírusu čo činí približne 1200 eur, naďalej prebieha v 

našej obci testovanie občanov . 

- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 

k bodu č. 6 

  obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o počte detí v materskej škole – 31 detí , bola prijatá nova  
  učiteľka do materskej školy cez projekt z ÚPSVaR §54-PkZ na dobu 9 mesiacov. 
 

- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 
 
k bodu č. 7   
 

- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o inovácií materskej školy – vymaľoval sa interiér , prerobila 
sa spálňa , sfunkčnilo sa WC , zakúpili sa postieľky a posteľné obliečky , zakúpila sa nová preliezka na školsý 
dvor – celková cena bola okolo 8000,- eur. 
 

- ZŠ – zakúpili sa stĺpiky a pletivo k novému oploteniu školského areálu , vymaľovala sa celá škola – vnútorné 
priestory – preinvestované okolo 6500,- eur 

 

- opravil sa most pred J. Mateja , ktorý bol poškodený , doviezli sa panely na jeho opravu  celkovo 150,- eur, 
opravil sa most za Petič – zvodidla , stĺpiky ,opravili sa panely a naniesla sa hrubá vrstva asfaltu – 4800,.eur 
 

- ďalšou investíciou do ktorej sa investovalo bola Jurová diber – bolo tam osadených 7 kusov rúr a odražky na 
odvodnenie a zachytenie vody – 3500,- eur 

 

- ďalšie investície do budúcna sú – asfaltovanie cesty kolo evanielického kostola , dokončenie rekonštrukcie 
obecného vodovodu- žiadosť je potrebné podať do 15.12 2021 , preberala  sa aj kanalizácia obce 

 

- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 

k bodu č.  
 
   obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh od pána Jana Verčimáka – dohoda o urovnaní , požaduje od obce  
   uhradiť :  50000,- eur- cesta na vodojem 
                    17500,- eur – vodovod okolo M. Baloga 
                     18960,- eur – revitalizácia CHO Tajch 
 
Uznesenie č. 25/2021 
obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vyrovnaním pozdĺžností 
 
hlasovanie : proti – Samuel Bruss, Marek Molitoris , Natália Verčimáková , Pavel  Verčimák , Martin Krupa 
 
k bodu č. 9  
  
    počas COVID-19 došlo k výpadku podielových daní , preto MF SR ponuka pôžičku vo výške výpadku podielových  
    daní , čo pre našu obec to činní 15083,-eur , preto sa obec rozhodla , že takúto možnosť využije , preto starosta  
    obce podal návrh na využitie takejto pôžičky , obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom 
 
Uznesenie č. 26/2021 
obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s pôžičkou z MF SR 
 
hlasovanie : za – Samuel bruss, Marek Molitoris , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák , Martin Krupa 
 
 
 
 
 



 
k bodu č. 10 
 

- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zavážaní obecného pozemku pri obci Radvanovce  

- riešia sa delimitačne protokoly so SPF – robí sa zápis neknihovaných pozemkov obce  

- riešila sa zimná údržba – obecné zastupiteľstvo súhlasilo s Drahoslavom Beňom , ktorý ma mechanizmy 
na zimnú údržbu. 

- je naplánovaný deň  jubilantov na 25.10.2020 , ak to daná situácia dovolí 
 

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  
ako aj prítomným a 12 zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil . 
 
 
 
 
 
 
Pavlovce dňa : 12.10.2020                                                                           ................................................................ 
                                                                                                                             Ing. Jozef Kočiš, starosta obce 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ :   Marta Verčimáková                                                                 .............................................................. 
 
 
 
Overovatelia : 
                          Martin Krupa                                                                           .......................................................... 
 
                          Marek Molitoris                                                                      ............................................................ 


