
 

Z Á P I S N I C A 

z 18. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach , konaného dňa 15.03.2022 

/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. Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod MK-Poľaková hura 

6. Kultúrnospoločenské akcie pre rok 2022 

7. Ekonomická situácie obce 

8. Vojna na Ukrajine – utečenecká kríza 

9.  Žiadosť  o odpredaj pozemku 

10. Schválenie záverečného účtu obce a úveru na potreby obce  

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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. 48/2022 

program obecného zastupiteľstva  bol  prijatý. 

 

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

neprítomný :     Marek  Molitoris , Samuel Bruss 

 

k bodu č. 3 

starosta obce určil zapisovateľa : p. M. Verčimáková 

overovatelia zápisnice : Martin Krupa , Pavel  Verčimák 

k bodu č. 4 



kontrolu plnenia uznesenia č. 47 predniesla p. M. Verčimáková, pracovníčka obce  - uznesenie bolo 
splnené 
 
k bodu č. 5 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš oboznámil obecné zastupiteľstvo o potrebe majetkovo-právneho 
vysporiadania pozemkov pod MK – Poľaková hura , kde okrem súkromných vlastníkov ,majú podiely na 
pozemkoch aj urbáre a pozemkový fond, je potrebné navštíviť každého vlastníka , a uzatvoriť s ním 
kúpnopredajnú zmluvu na určité metre štvorcové pozemku , je vypracovaný nový geometricky plán na 
novú komunikáciu,  
plánuje sa vypracovanie nového geometrického plánu v lokalite Brunka , kde sa plánuje odkúpenie 
pozemkov v prospech obce – kúpnopredajná zmluva 
 
- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 
 
k bodu č. 6 
nakoľko skončil núdzový stav a sú povolené spoločenské akcie , obec Pavlovce má naplánované 
kultúrno spoločenské akcie , jedná sa o tieto akcie :  
24.4.2022 , odhalenie pamätnej dosky pri príležitostí nedožitého výročia 100 rokov učiteľa Juraja 
Kovaľa 
8.5.- Deň matiek , ZŠ a MŠ pripraví kultúrny program 
1.6 – Deň  detí a deň otcov 
7.8 – stretnutie rodákov  
16.10 . – Mesiac úcty k starším 
 
- informácie o kultúrno spoločenských akciách  vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
k bodu č. 7 
starosta obce Ing. Jozef Kočiš informoval obecné zastupiteľstvo o podielových daniach ,ktoré tohto 
roku  sú o niečo nižšie , ale naopak zvýšili sa zálohové platby za energie , čo nepriaznivo zasiahne do 
celkových výdavkov obce  
 
- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 

k bodu č. 8 

starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo , že vzhľadom na vojnu na Ukrajine sa v našej obci 

nachádzajú ukrajinskí občania , ktorý opustili svoje domovy na Ukrajine a našli útočisko v našej obci , 

majú vybavení štatút odídenca , v obci sa ich nachádza 35 osôb , ktoré sú umiestnené v troch obytných 

budovách – chatách, z toho je 16 detí a 17 dospelých prevažne žien , na začiatku  marca keď k nám 

začali prichádzať ukrajinskí občania bola vyhlásená humanitárna pomoc do ktorej sa zapojili aj občania 

našej obce , vyzbieralo sa množstvo potravín ale aj šatstva , ktoré boli poskytnuté odídencom , ostatná 

humanitárna pomoc , ktorá bola už nepotrebná bola posunutá do centrálneho skladu a nakoniec bola 

vyvezená na Ukrajinu . 

 

- informáciu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie  

k bodu č. 9 
obecnému úradu bola predložená žiadosť od pána Vincenta Biroša a pána Antona Korbu na odkúpenie 
obecného pozemku . 
Vincent Biroš požaduje odkúpenie pozemku vo výmere 448m² , tento pozemok susedí s jeho parcelou . 
Anton Korba požiadal odkúpenie obecného pozemku ktorý je pod garážou , ktorý je vo jeho vlastníctve  
 



- Uznesenie č. 49/2022 
obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom na odpredaj pozemkov pre Vincenta Biroša a Antona 

Korbu . 

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

k bodu č. 10  
ekonómka obce p. Ľubica Orečná  predniesla obecnému zastupiteľstvo záverečný účet obce , 
oboznámila zastupiteľstvo ,že je rozpočet vyrovnaný a je tam schodok približne 2000 eur 
 
- Uznesenie č. 50/2022 
obecné zastupiteľstvo schválilo bez výhrad záverečný účet obce  a úver na úhradu výdavkov obce 

hlasovanie : za – Martin Krupa , Pavel Verčimák , Natália Verčimáková 
neprítomní :  Marek Molitoris  
 
k bodu č. 11 
starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s novelou stavebného zákona , so situáciou v školstve 
a v sociálnej oblasti obce . 
oboznámil ich aj so stavom cesty okolo poľného hnojiska ktorá by sa mala rekonštruovať v dohľadnej 
dobe . 
 
- informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie 
 
k bodu č. 12 
 
Návrh na uznesenie 
 
 
k bodu č. 13  
 
Záver  
 
starosta obec Ing. Jozef Kočiš sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného 
zastupiteľstva  a prítomným zamestnancom obecného úradu a 18 zasadanie obecného zastupiteľstva 
ukončil 
 
 
 
Pavlovce dňa : 15.03.2022                                                                             ............................................... 
                                                                                                                             Ing. Jozef Kočiš , starosta obce 
 
 
 
zapisovateľ : M.Verčimáková                                                                         ................................................ 
 
 
Overovatelia : Martin Krupa                                                                           ................................................. 
 
 
                          Pavel  Verčimák                                                                      ................................................. 



 
 
 

 

 

 


