
Obec Pavlovce , Pavlovce 143 , 094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

Z Á P I S N I C A 

z 5. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 

22.07.2019 

/pondelok / 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. Schválenie časového pásma na nákup potravín MŠ a ZŠ 

5. VZN – poskytovanie opatrovateľskej služby  

6. Úprava rozpočtu na rok 2019 

7. 660 výročie  obce  

8. Návrh na uznesenie 

9. 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 : Samuel Bruss  , 

Marek  Molitoris 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesenia č. 5/2018 previedla p. M. Verčimáková , pracovníčka obce a konštatovala 
že  uznesenie č 5/2018 bolo splnené. 

 

4.) Pracovníčka obce M. Verčimáková informovala obecné zastupiteľstvo obce o potrebe schválenia 
nových časových pasiem na nákup potravín na jedno jedlo , ktoré ma podľa zákona  platiť od 
01.09.2019 , finančné pásma sú rozdelené do štyroch kategórií , jedno pre MŠ a dva pre ZŠ – tie sa 
týkajú jedálni ktorých sme zriaďovatelia  , pracovníčka so súhlasom vedúcej školských jedální 
informovala obecné zastupiteľstvo, že  MŠ vyhovuje 1. časové pásmo a ZŠ vyhovuje 2. časové pásmo. 

 

5.) Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh VZN o opatrovateľskej službe ,ktorý je potrebné 
schváliť k pripravovanému projektu „ terénna sociálna služba “ 

 



6.) Ekonómka obce pani Ľubica Orečná , informovala obecné zastupiteľstvo, že je potrebné potrebne 
schváliť rozpočet na rok 2019 , nakoľko boli prevedené peniaze z peňažného fondu , ktoré boli 
potrebné na spolufinancovanie pri rekonštrukcií obecného vodovodu . 

 

7.) Hlavným dobom programu bola pracovná porada k pripravovanému programu 660 výročie od prvej 
písomnej zmienky od založenia obce , obecné zastupiteľstvo podrobne rozobralo daný deň, rozdelili 
sa úlohy , ako poslancom , tak aj pracovníkom obecného úradu , dopodrobna sa rozobralo celé 
popoludnie , program sa začína o 15:00 hod prezentáciou ,kde sa účastníci zapíšu do pamätnej knihy , 
dostanú od obci malý prezent, budú ponúknutí pohárom vína a kúskom syra , zároveň obdržia lístok 
na guľáš a na tombolu , potom bude nasledovať príhovor starostu obce po ktorom bude krátka 
ekumenická pobožnosť , po nej prebehne odmeňovanie osôb ktorí boli na to navrhnutí , po tomto 
akte vystúpi s príspevkom pán Imrich Verčimák, ktorý je rodákom z obce Pavlovce , po tomto akte je 
naplánovaný kultúrny program v ktorom vystúpi FS Čavargoš zo Sabinova , potom bude voľná zábava 
pre prítomných občanov, medzi tým bude ešte vyžrebovaná tombola.  

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 5/2019 

 
 

A. Schvaľuje : 
- obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje vybrané časové pásma pre nákup potravín na 

jeden obed pre MŠ a ZŠ 
- obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN o opatrovateľskej službe  
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019 – prevod finančných 

prostriedkov z peňažného fondu vo výške 5000eur na spolufinancovanie , rekonštrukcia 
vodovodu v obci Pavlovce , a 2541 eur na krytie  troch splátok úveru  

 
B. Berie na vedomie : 

- rozdelenie konkrétnych úloh a časový harmonogram programu osláv 660 výročia od prvej 
písomnej zmienky od založenia obce . 

 
 
 

8.) Po prijatí uznesenia , starosta obce Ing. Jozef Kočiš poďakoval prítomným za účasť . 
 
 
 
 
 
V Pavloviach dňa 22.07.2019                                                                     ..................................................... 
                                                                                                                          Ing Jozef Kočiš , starosta obce  
 
 
 
Zapísala : M. Verčimáková                                                                             ................................................. 
 
 
Overovatelia : 
                          Samuel Bruss                                                                          .................................................. 
 
                          Marek Molitoris                                                                     .................................................. 



 


