
 

Obec Pavlovce , Pavlovce 143 , 094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

Z Á P I S N I C A 

z 4. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 

31.05.2019 

/piatok / 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. Kúpna zmluva –    odpredaj obecných pozemkov , prevod poľ. hnojiska - Balaník 

5. Projektové zámery obce 

6. Navýšenie príspevku MŠ 

7. Záverečný účet obce -  schválenie  

8. 660 výročie  obce  

9. Rôzne  

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 : Martin  Krupa  , 

Pavel Verčimák 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesenia č. 4/2018 previedla p. M. Verčimáková , pracovníčka obce a konštatovala 
že  uznesenie č 4/2018 bolo splnené. 

 

4.) Starosta obce , Ing. Jozef Kočiš informoval obecné zastupiteľstvo o ukončení predaja obecných 
pozemkov pre pani  Annu Mikitovú a Lenku V Verčimákovú Nikolov , náležité papiere boli zaslané na 
katastrálny úrad a čaká sa na zápis do katastra. Ďalej starosta obce informoval o žiadostí pána 
Vladimíra Balaníka o prevode a predaji poľného hnojiska z exekučného konania , dokladal  
 tým, že mu končí nájomná zmluva , užíva to už 5 rokov , má stavebné povolenie a chce to 
skolaudovať ,  
 

5. ) Ďalším bodom programu boli projektové zámery obce , tu starosta obce informoval obecné zastupiteľ- 
       stvo  o kontrole z environmentálneho fondu na vykonané práce pri rekonštrukcií obecného vodovodu , 
 



      
ďalej ich informoval o tom , že bol vyžiadaný celý spis z PPA z Nitry a bol zaslaný do Bratislavy – jedná a  
o projekt na dokončenie kultúrneho domu a obecného úradu . 
Ďalším projektom ktorý je rozpracovaný je projekt na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice , DHZ je zaradený 
do C skupiny , žiadosť a ostatné požadované papiere sú pripravené na odoslanie na MV SR. 
Ďalším plánovaným projektom je cyklotrasa , ktorá by mala viesť určitými úsekmi obce. 
 

6.)   Riaditeľka materskej školy podala žiadosť na obecné zastupiteľstvo o navýšenie príspevku do materskej  
  školy z 3€ na 5€  
 

7.)    Ekonómka obce pani Ľubica Orečná predostrela obecnému zastupiteľstvu na schválenie záverečný účet    
   obce za rok 2018 , ktorý je potrebný k auditu obce , pani ekonómka konštatovala ,že finančná stránka obce  

je k dnešnému dňu priaznivá – obec je v pluse, ďalej upozornila obecné zastupiteľstvo, že potrebné 
upraviť  rozpočet kapitálovej časti a výdavkov  na opravu ciest a spolufinancovanie pri rekonštrukcií 
vodovodu. 

 
8.)    Starosta obce Ing. Jozef Kočiš informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovanej akcií 660 výročie od prvej 

   písomnej zmienky od založenia obce , ktorá sa má uskutočniť 04.08.2019 , so začiatkom o 15:00 hod. 
   preberali sa konkrétne úlohy čo treba pripraviť, preberal sa program , vystúpenie FS Čavargoši , je potrebné 
   postaviť tribúnu , aké bude očerstvenie, zabezpečiť pozvánky do každej domácností, zabezpečiť uzáveru  
   štátnej cesty a vyznačiť obchádzku , prejednávalo sa oceňovanie občanov a cirkevných hodnostárov,  
   dohodlo sa na upomienkových predmetov , ktoré budú odovzdávane občanom,  
 

9.) Rôzne :  
- Riaditeľka základnej školy požiadala o doplnenie učiteľky nakoľko jej odchádza jedna na materskú  

dovolenku. 
- Prichádza nový projekt – pomocná sila do kuchyne –je výberové konanie  

 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E  č. 4/2019 
 
 

A. Schváľuje : 3/5 väčšinou  
- navýšenie príspevku materskej školy z 3 eur na 5 eur 
- schvaľuje úpravu rozpočtu kapitálovej časti rozpočtu na rekonštrukciu ciest čiastky 1200eur s schvaľuje 

spolufinancovanie kapitálových výdavkov pri rekonštrukcií vodovodu na rok 2019 vo výške 5% celkových 
výdavkov 

- záverečný účet obce za rok 2018 
 

 

B. Suhlasí : 

- S odpredajom obecných pozemkov 

- S prevodom poľného hnojiska a jeho vyňatím z exekučného konania  

- Doplnením učiteľky na zastupovanie do základnej školy  

 

 

C. Berie na vedomie : 

- Projektové zámery obce  

- Prípravné práce pri 660 výročí prvej písomnej zmienke o obci 

 

 



 

10.) Po prijatí uznesenia , starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

Pavlovce 31.05.2019                                                                     .................................................. 
                                                                                                          Ing. Jozef  Kočiš , starosta obce  
 
Zapísala : Marta Verčimáková                                                    ………………………………………………….. 
 
Overovatelia : 
                            Krupa Martin                                                     ………………………………………………….. 
 
                            Verčimák Pavel                                                  ………………………………………………… 

  

 


