
Z Á P I S N I C A 

z 8. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 09.12.2019 

/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 projektoch obce 

5. Kultúrno spoločenské aktivity 2019/2020 

6. Schválenie rozpočtu obce a VZN 

7. Informácie o stave finančných prostriedkov obce   

8. Informácie o personálnom obsadení obce MŠ, ZŠ, a pracovníkov cez ÚPSVaR 

9. Rôzne  

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 : Martin Krupa   a Marek Molitoris  . 

 

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. 9/2019 

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. 8/2019 predniesla  p. M. Verčimáková , pracovníčka obce 

 

Uznesenie č. 10/2019 

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 projektoch obce : 



- rekonštrukcia vodovodu je nateraz ukončená , je potrebná jeho kolaudácia , firma GEODESA 
pripravuje jeho  zameranie a zároveň pripavuje aj geometrický plan. 

- ďalším projektom je  reonštrukcia požiarnej zbrojnice , tam je projekt a dotácia schválená , čaká san a 
podpis zmluvy . 

- projek cez MAS  na obnovu multifunčného objektu , má meškanie schvaľovať by sa mal v prvej 
polovici januára koncom februára by mali byť známe výsledky – schválené projekty 

- ďalším projektom , ktorý bol podaný na enviromentálny fond v mesiaci November je rekonštrukcia 
cestných rigolov . 

- v obci bolo rozšírené verejné osvetlenie , kde sa namontovalo 28 kusov nových svetiel a poťiahlo sa 
nove kablove vedenie na  verejné osvetlenie  

 
obecné zastupiteľsvo vzalo informácie o projektoch na vedomie  
 

k bodu č.5 
   starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s kultúrno spoločenskými aktivitami na rok 2019/2020 

- 24.11.2019 sa uskutoční Katarínka zábava  
- 30.11.2019 sa po prvý krát uskutoční vianočná burza s bazarom   
- Vianočná akadémia bude v režií samostatne v Materskej škole  a taktiež v Základej škole 
- 25.01.2020 sa uskutoční Fašiangový ples 

  
obecné zastupiteľstvo vzalo informácie o aktivitách na vedomie 
    
k bodu č. 6   
  ekonomka obce , pani Ľubica Orečná predložila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočetu obce na rok 2020 
  rozpočet obce je vyrovnaný, 

obecné zastupiteľstvo taktiež schválilo upravené VZN o odpadoch , kde sa navyšoval poplatok za 
komunálny     odpad ,a to dospela osoba z 12 na 16 eur a dieťa do 18 rokov zo 6 na  8 eur na rok , 
podnikateľom sa zdvihla cena     z 36 na  48 eur ročne a podnikateľom zo 75 na 101 eur ročne . 

  
 Uznesenie č. 11/2019 
  obecné zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2020  a schválilo aj VZN č.1 o zvýšení poplatku   
za TKO 
 
hlasovanie : za – Samuel Bruss , Martin Krupa, Marek Molitoris , Pavel Verčimák , Natália Verčimáková 

k bodu č. 7 
   ekonomka obce pani Ľubica Orečná informovala obecné zastupiteľstvo o záväzkoch a pohľadavkach obce  
   záväzky obce činia okolo  - 22 3352,51 eur to sú faktúry za povodne ktoré ešte nie refinacované, 
   pohľadavky obce  – 24 062 eur , prebiehajúca efekúcia pána Jana Verčimáka voči obci Pavlovce  
 
obecné zastupiteľstvoo vzalo informáciu o záväzkoch a pohľadavkach obce na vedomie  
 

k bodu č. 8 

   starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo aj o obsadeností MŠ a ZŠ Pavlovce , taktiež informoval 

aj o  zamestnaností obce cez projekty ÚPSVaR  

   obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj informáciu o zamestanností obce  

k bodu č.9  

Uznesenie č. 12/2019 obecné zastupiteľstvo schváľuje uzavretie dodatku č. 3 k zmluve o poskytovaní 

právnych služieb za paušálnu odmenu so spoločnosťou ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA – JUDr. STANISLAV 



KAŠČÁK , s.r.o. na základe ktorého dochádza s účinnosťou od 1.1.2020 k zmene dohodnutej mesačnej 

sumy paušálnej odmeny za poskytovanie právnych služieb pre právneho zástupcu  

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

Uznesenie č. 13/2019 

- obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrhy predložené Jánom Verčimákom v jeho liste zo dňa 

24.10.2019, najmä nesúhlasí s ocenením pozemkov , ktoré Ján Verčimák ponúka obci na 

protihodnotu,v rámci navrhovaného majetkového vysporiadania , ktoré má spočívať v uzavretí 

dohody     o urovnaní vo forme odkúpenia pozemkov Jána Verčimáka pod miestnou 

komunikáciou za hodnotu rovnajúcu sa zostatku exekúcie . Obecné zastupiteľstvo schvaľluje 

pokračovanie Obce Pavlovce v exekučnom konaní , ktoré obec vedie v súčasností voči Jánovi 

Verčimákovi. 

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

zdržal sa :  Samuel Bruss 

- ekonómka obce pani Ľubica Orečná informovala obecné zastupiteľsvo , že im boli vyplátené 

odmeny za rok 2019 

- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že obec Pavlovce bola ustanovená ako 

opatrovník pre neb. Máriu Pankuchovu, Pavlovce 180 , obec podá proti tomuto uzneseniu 

sťažnosť. 

všetké informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  

Uznesenie č. 14/2019 

- obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú zbierku na pomoc postihnutým vybuchnutej bytovky 

v Prešove a postihnutým haváriou autobusu z obcí Koliňany a Jelenec vo výške 100eur 

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

proti :  Marek  Molitoris 

bod č. 10)  Návrh uznesenia  

bod č.11)   Záver 

Starosta obce Ing. Jozef Kočiš sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom Obecného 

zastupiteľstva za spoluprácu a 8. zasadnutie OZ ukončil. 

 

Pavlovce dňa 09.12.2019                                                                    ................................................. 
                                                                                                                    Ing. Jozef Kočiš ,starosta obce 
 
 
zapísala :  Marta Verčimáková                                                           ………………………………………………… 
 
 
overovatelia :   Pavel  Verčimák                                                        …………………………………………………… 
 
 
                           Samuel Bruss                                                             …………………………………………………… 



 


