
Z Á P I S N I C A 

z 16. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 

31.08.2021 

/utorok/ o 18.00 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. Situácia v školstve – ZŠ , MŠ 

6. Správa o pandemickej situácií COVID 19 škola , kultúrno spol. podujatia 

7. Odsúhlasenie splátkového  kalendára  Obec – PEhAES a.s  

8. Projektové zámery obce  

9. Významné osobností – pomenovanie budov , ulíc , pamätné tabule 

10. Žiadosť p. V. Balaníka o prenájom pozemku 

11. Určenie spádovej oblasti pre MŠ – VZN 

12.  Schválenie  kontkorentného úveru  

13. Darovacia zmluva 

14. Rôzne  

15. Návrh na uznesenie 

16. 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. 35/2021 

program obecného zastupiteľstva  bol prijatý. 

 

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

proti : 0 



neprítomní :     Marek  Molitoris , Natália Verčimáková 

 

k bodu č. 3 

starosta obce určil zapisovateľa : p. M. Verčimáková 

overovatelia zápisnice : Samuel Bruss , Verčimák Pavel 

 

k bodu č. 4 

kontrolu plnenia uznesenia č. 35 predniesla p. M. Verčimáková , pracovníčka obce – uznesenie 

bolo splnené  

 

k bodu č.5 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš informoval obecné zastupiteľstvo o počte zapísaných detí v MŠ -38 
detí , v ZŠ – 49 detí , 
personál v MŠ ostáva taký istý ako predminulý rok , Mgr. Šumberová nastupuje od 01.09.2021 na 
25 mesiacov ako učiteľka predprimarného vzdelávania cez projekt ÚPSVaR CnTP aktivita č.3 , 
zakúpil sa nový kolotoč v hodnote 2 500 eur, zastrešilo sa pieskovisko pre detí,  
do ZŠ sa vrátila po rodičovskej dovolenke Mgr. Terkaničová , novou riaditeľkou sa stala po 
výberovom konaní konanom dňa 09.07.2021  Mgr. Mikitová , do kuchyne nastúpila nová kuchárka 
p. Birošová. 
 
- informácie o školstve  vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
k bodu č. 6 
obecné zastupiteľstvo konštatovalo , že pandemicka situácia sa zhoršuje , pribúdajú pozitívni 
občania,  
 
k bodu č. 7 
starosta obce, Ing. jozef Kočiš predostrel obecnému zastupiteľstvu splátkový kalendár medzi obcou 
a firmou PEhAES a.s , nakoľko obec má pozdĺžností voči tejto firme , splátkový kalendár bude 
nasledovný : od  01.09.2021 v sume 1000eur po dobu 1 roka , po splatení úveru ktorý má obec 
bude splátka od 01.09.2022 do 31.08.2023  2000eur mesačne  
 
- Uznesenie č. 36/2021 

obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo splátkový kalendár medzi obcou Pavlovce a f. PEhAES a.s  
 

hlasovanie  za :  Samuel Bruss, Martin Krupa  Pavel Verčimák ,  
proti : 0 
neprítomní : Marek Molitoris , Natália Verčimáková 
 
 
k bodu č. 8 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš , podal obecnému zastupiteľstvu informácie o projektových zámeroch 
obce , jedná sa o : ZŠ – podá sa nový projekt na rekonštrukciu kotolne do konca októbra 
n v lokalite Poľaková hura  bol vyčistený a prehĺbený kanál , bola tam osadená na pozemku M. 
Biroša rúra ktorá odvádza dažďovú vodu z kanál cez jeho pozemok do potoka celková cena práce 
a materiálu sa pohybovala na sume 7000eur, 



ďalším projektom je rozšírenie verejného osvetlenia ktoré sa robil v lokalite Poľaková hura , 
pokračovať by malo v lokalite Koňareň, dokončené  by malo byť do vianoc  
 
- informácie o projektových zámeroch vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
k bodu č. 9 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš predložil obecnému zastupiteľstvu návrh ,ktorým navrhol aby ulice 
v obci boli pomenované podľa významných občanov ktorý v obci žili ,starosta obce podal 
alternatívny  návrh , že môže byť prípadne umiestnená pamätná tabuľa pri nedožitých výročiach na 
budovách  vo vlastníctve obce, . 
 
- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie a bude sa ňou zaoberať  
 
k bodu č. 10 
obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť od p. Vladimíra Balaníka o prenájom obecného 
pozemku , ktorý dlhodobo využíva ako poľnohospodársku pôdu a berie na ňu dotáciu  
 
- Uznesenie č. 37/2021 

obecné zastupiteľstvo súhlasilo s nájomnou zmluvou pre p. Vladimíra Balaníka 
 

hlasovanie : za – Samuel Bruss , Martin Krupa , Pavel Verčimák 
proti : 0 
neprítomní : Marek Molitoris , Natália Verčimáková 
 
k bodu č. 11 
obecnému zastupiteľstvo bol predložený návrh VZN o určení spádovej oblastí MŠ , ktoré by malo 
mať vypracované každá obec  a malo by byť platné od 01.09.2021 
 
- Uznesenie č. 38/2021 

obecné zastupiteľstvo schválilo VZN  o spádovej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobností 
obce Pavlovce  

 
hlasovanie : za - Samuel Bruss, Martin Krupa , Pavel Verčimák 
proti : 0 
neprítomní : Marek Molitoris , Natália Verčimáková 
 
k bodu č. 12 
starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo  o potrebe schválenia úveru vo výške 26 000eur na 
financovanie projektu – obnova multifunkčného objektu, obecné zastupiteľstvo s úverom súhlasilo 
 
hlasovanie za : Samuel Bruss , Martin Krupa , Pavel  Verčimák 
proti : 0 
neprítomní :  Marek Molitoris , Natália Verčimáková 
 
 
 
 



 
- Uznesenie č. 39/2021 

obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prevádzkový úver – samospráva vo forme 
kontokorentu vo výške  26 000 eur na financovanie prevádzkových potrieb obce so 
splatnosťou na 12 mesiacov  

 
k bodu č. 13 
- obecné zastupiteľstvo prijalo dar od pána Martina Krupu , hudobny nastroj    VISCOUNT 

transistorized organ, MODEL X125 
 
- Uznesenie č. 40/2021 

obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s darom hudobný nástroj orgán  od pána Martina 
Krpupu 
 
hlasovanie : za Samuel Bruss, Pavel Verčimák , Martin Krupa 
proti : 0 
neprítomní :  Marek Molitoris , Natália Verčimáková  

         
 
                                                                                                                       
k bodu č. 14 
- v bode rôzne bola obecným zastupiteľstvom schválená finančná zbierka pre obec Petkovce 

ktoré postihlo v lete tornádo a bolo zničených niekoľko domov  
 
- Uznesenie č. 41/2021 

obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú pomoc pre obec Petkovce v sume 150eur 
 
hlasovanie : za  - Samuel Bruss, Martin Krupa , Pavel Verčimák 
proti :  0 
neprítomní : Marek Molitoris , Natália Verčimáková 
 
- na zasadaní bolo obecné zastupiteľstvo informované aj o sťažností občanov na neprimerané 

správanie a rušenie nočného kľudu v lokalite Hurky na súkromnej chate p. Gabriela Voľanského, 
sťažnosť je v riešení 

 
 

 
k bodu č. 15 
 
- Návrh na uznesenie  
 
 
k bodu č. 16 
 
- Záver  
 



Starosta obce Ing. Jozef Kočiš  sa v záver poďakoval všetkým prítomným poslancom  obecného 
zastupiteľstva  ako aj prítomným zamestnancom obecného úradu a 16 zasadanie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Pavlovce dňa : 31.08.2021                                                                           ............................................... 
                                                                                                                                         Ing. Jozef Kočiš  
 
 
 
 
Zapisovateľ :   M. Verčimáková                                                                    ............................................... 
 
 
 
 
Overovatelia : 
                           Samuel Bruss                                                                        ............................................... 
 
 
 
                           Pavel Verčimák                                                                    ................................................ 
 
 


