
 

Z Á P I S N I C A 

z 17. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 14.12.2021 

/utorok/ o 16.00 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 prokurátorskej previerke a VZN 

6. Voľba hlavného kontrolóra 

7. Zimná údržba v obci 

8. Rozpočet obce 

9. Záväzky obce  

10. Vyplácanie odmien 

11.  Kúpa motorového vozidla 

12. Rôzne  

13. Návrh na uznesenie 

14. 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. 42/2021 

program obecného zastupiteľstva  bol  prijatý. 

 

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

neprítomný :     Marek  Molitoris ,  

 

k bodu č. 3 

starosta obce určil zapisovateľa : p. M. Verčimáková 

overovatelia zápisnice : Martin Krupa , Natália Verčimáková 

 

 

 

 



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 prokurátorskej previerke , ktorá bola 

zameraná na určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Pavlovce , nakoľko obec takéto VZN nemala , bolo potrebné urobiť nápravu a VZN prijať , preto 

obecnému zastupiteľstvu bolo predložené VZN č. 10 ktoré sa danou témou zaoberá , obecné 

zastupiteľstvo VZN schválilo , obecné zastupiteľstvo zároveň zhodnotilo aj ostatné VZN a uzhodlo sa na 

tom , že do ďalšieho roka na nich nič meniť nebude 

 

- Uznesenie č. 43/2021 
 
obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 10 – o určení pravidiel času predaja a čase prevádzky služieb na území obce 
Pavlovce a zároveň schválilo že doterajšie VZN sa nemenia  
 
hlasovanie : za - Samuel Bruss, Martin Krupa , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 

 

neprítomný :  Marek Molitoris  
 
k bodu č. 6 
obecné zastupiteľstvo bolo informované starostom obce Ing. Jozefom Kočišom o vyhlásení  výberového konania na 
hlavného kontrolóra obce , nakoľko sa prihlásil iba jeden kandidát , ktorý splnil všetky požadované podmienky 
obecné zastupiteľstvo   daného  kandidáta pána Petra Butalu zvolila za hlavného kontrolóra obce na ďalšie obdobie   
5 rokov  
 
- Uznesenie č. 44/2021  
obecné zastupiteľstvo schválilo kandidáta pána Petra Butalu na hlavného kontrolóra obce Pavlovce  
 
hlasovanie :   za -  Samuel Bruss , Martin Krupa , Natália  Verčimáková , Pavel Večimák  
 

neprítomný :  Marek Molitoris 
 
k bodu č. 7 
nakoľko začalo zimné obdobie rokovalo sa aj o zimnej údržbe v obci Pavlovce, obecné zastupiteľstvo zhodnotilo 
minulý rok a uznieslo sa na tom , že zimnú údržbu bude vykonávať tak ako aj po iné roky pán Drahoslav Beňo , 
s ktorého prácou bola obec nanajvýš spokojná 
 
- Uznesenie č. 45/2021 
obecné zastupiteľstvo schválilo zimnú údržbu obec ktorú bude vykonávať  pán Drahoslav Beňo so svojou 
technikou 
 
hlasovanie : za -  Samuel Bruss, Martin Krupa , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 
 

neprítomný : Marek Molitoris  
 
 
k bodu č. 8 
ekonómka obce pani Ľubica Orečná predložila obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce , ktorý malo obecné 
zastupiteľstvo schváliť , rozpočet obce bol vyrovnaný ,obecné zastupiteľstvo si ho prediskutovalo a keďže nemalo 
výhrady tak ho schválilo 
 
 
- Uznesenie č. 46/2021 

 
obecné zastupiteľstvo bez výhrad schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2022 
 
hlasovanie : za – Samuel Bruss , Martin Krupa , Natália Verčimáková , Pavel Verčimák 



 
neprítomný :  Marek Molitoris  
 
k bodu č. 9 
starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o záväzkoch obce , z úveru 100 000,-eur zostáva splatiť ešte       
42 100,- eur 
nesplatené záväzky ma obec vo výške 75 000,-eur ,  
pohľadávky obce činia asi 11 000,- eur, nakoľko je pozastavená exekúcia voči pánovi Janovi Verčimákovi kvôli danej  
pandemickej situácií 
 
- informáciu o záväzkoch a pohľadávkach vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
 
k bodu č. 10 
obecné zastupiteľstvo bolo informované od ekonómky obce a starostu obce o odmenách pre zamestnancov obce 
a zamestnancoch ZŠ a MŠ , pracovníkom – učiteľom základnej školy boli prerozdelené odmeny ktoré in poslalo 
ministerstvo školstva , zamestnanci obe  zamestnanci materskej  školy dostali financie na odmeny zo štátu 
v prepočte 350,- eur na jedného zamestnanca za určitých splnených podmienok  
 
- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
 
k bodu č. 11 
starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o stave osobných motorových vozidiel vo vlastníctve obce , 
skonštatoval, že 3 kusy aut bolo vyradených-odhlásených , ku dnešnému dňu má obec k dispozicií 1 osobné 
motorové vozidlo a 1 transportér , bol daný návrh na kúpu ojazdeného motorového vozidla , po zrelej úvahe obecné 
zastupiteľstvo s kúpou súhlasilo 
 
- Uznesenie č. 47/2021 
 
obecné zastupiteľstvo súhlasilo skúpou ojazdeného motorového vozidlo pre potreby obce  
 
hlasovanie : za – Samuel Bruss, Martin Krupa , Natália Verčimáková, Pavel Verčimák 
 

neprítomný :  Marek Molitoris 
 
k bodu č.12 
-rôzne :  - starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo s projektovými zámermi obce -  miestne komunikácie – sú 
podané žiadosti čaká sa na schválenie  
 
- obecné zastupiteľstvo bolo informované o dare –hudobný nástroj elektrický – orgán , ktorý daroval pán Martin 
Krupa a ktorý sa nachádza v DS pre potreby kantorov počas pohrebných obradov 
 
- v decembri bol v obci Mikulaš , ktorý potešil detí ale aj starších občanov obec na to vyčlenila 40,-eur 
 
- v písaní kroniky bude naďalej pokračovať Ing. Viera Verčimáková 
 
 
k bodu č. 13 
 
- Návrh na uznesenie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
k bodu č. 14  
 
- Záver 
 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva ako aj 
prítomným zamestnancom obecného úradu a 17 zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Pavlovce dňa : 14.12.2021                                                                                ............................................................. 
                                                                                                                                     Ing. Jozef Kočiš , starosta obce  
 
 
 
 
Zapisovateľ :   M. Verčimáková                                                                         .......................................................... 
 
 
 
Overovatelia :  
                          Martin Krupa                                                                             ......................................................... 
 
 
 
                          Natália Verčimáková                                                                ........................................................... 


