
 Obecné zastupiteľstvo  v   P l a v č i, okres Stará Ľubovňa 
 

 

Z á p i s n i c a 

z X. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i, 

konaného dňa 10. júna 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková 

2. Ing. František Figula 

3. Štefan Janoško 

4. RNDr. Mária Mancalová, MPH 

5. František Nemergut    

6. Ing. Vladimír Nemergut - prítomný od 17.35 hod. 

7. Mgr. Anna Servilová  

8. Mgr. Peter Šlosár - prítomný od  17.47 hod. 

 

Ospravedlnení:  

1. Patrik Pčolka 

 

Ďalej prítomní: 

Mgr. Anna Mačeková – zapisovateľ 

Mária Troščáková – ekonómka 

 

Predložený program rokovania:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

4. Rozbor hospodárenia obce za rok 2015, schválenie záverečného účtu 

5. Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2015 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016 

7. Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

8. Rôzne 

9. Diskusia  

10. Interpelácie poslancov 

11. Záver 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 

       Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Plavči otvoril a viedol starosta obce Ing. Štefan 

Murcko, ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 

poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta obce 

poznamenal, že počas rokovania sa ešte na zasadnutie dostavia ďalší dvaja poslanci. 

         

      Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali  

v pozvánkach.  



Prítomní poslanci nevzniesli pripomienky k  bodom programu, preto sa dnešné rokovanie 

bude riadiť týmto programom: 

 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

4. Rozbor hospodárenia obce za rok 2015, schválenie záverečného účtu 

5. Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2015 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016 

7. Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

8. Rôzne 

9. Diskusia  

10. Interpelácie poslancov 

11. Záver 

 

 

Uznesenie č. 117/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

K bodu 1: Otvorenie  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

program dnešného X. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu.  

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                        - - - - -  

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

     Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do 

ktorej doporučil poslancov Ing. Františka Figulu, RNDr. Máriu Mancalovú, Františka 

Nemerguta. 

       Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Anna Mačeková.  Za overovateľov zápisnice 

starosta určil  Mgr. Lenku Falatekovú, Štefana Janoška. 

 

Uznesenie č. 118/2016  

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a/ v o l í 
návrhovú komisiu v zložení:  Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancalová, František 

Nemergut. 

 



b/ b e r i e   n a   v e d o m i e 

určenie overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško a  

zapisovateľa Mgr. Annu Mačekovú.  

 

Hlasovanie:  
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                                                         - - - - - -  

           

K bodu 3:  Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

 

     V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý predložil prítomným poslancom návrh VZN 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Plaveč. 

Tento návrh vymedzuje práva a povinnosti FO, PO a FO oprávnených k podnikaniu, 

oprávnených organizácií a orgánov Obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými 

stavebnými odpadmi, starými vozidlami na území obce. Počas rokovania sa na zastupiteľstvo 

dostavili poslanci Ing. Vladimír Nemergut a Mgr. Peter Šlosár. Starosta obce oboznámil 

poslancov s úvodnými ustanoveniami a predmetom predloženého návrhu VZN. 

     Prítomní poslanci predložený návrh prerokovali a prijali nasledovné uznesenie. 

Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi tvorí prílohu č. 1 k zápisnici. 

 

  

Uznesenie č. 119/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

K bodu 3: Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

                                            s a  u z n a š a 

 

na VZN obce Plaveč č. 69 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Plaveč podľa predloženého návrhu, 

 

Hlasovanie:  
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. 

Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                     - - - - - -  

 

K bodu 4: Rozbor hospodárenia obce za rok 2015, schválenie záverečného účtu  

 

          Rozbor hospodárenia obce za rok 2015 predniesla prítomným poslancom ekonómka 

obce M. Troščáková,  ktorá informovala prítomných poslancov o rozbore plnenia príjmov 

a výdavkov za rok 2015, použitie prebytku hospodárenia , tvorbu a použitie prostriedkov 



rezervného a sociálneho fondu, finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným PO, 

založeným PO, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, ostatným PO a FO, bilanciu aktív a pasív 

k 31.12.2015, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015, hospodárenie príspevkových 

organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 

zákona č. 583/2004, a podnikateľskú činnosť.  

Rozbor hospodárenia obce za rok 2015 tvorí prílohu č. 2 k zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 120/2016 

zo X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

K bodu 4: Rozbor hospodárenia obce za rok 2015, schválenie záverečného účtu  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

1. Záverečný účet obce Plaveč za rok 2015 s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad,  

2. použitie prebytku v sume 40 909,87 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 40 909,87 €. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. 

Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - 

 

K bodu 5: Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2015 

 

    V ďalšom bode vystúpil so stanoviskom kontrolóra k hospodáreniu obce zástupca starostu 

obce p. F. Nemergut, ktorý predložil stanovisko kontrolóra v zmysle  ust. § 18f ods.1 písm,c) 

zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Stanovisko bolo spracované na základe 

predloženého návrhu záverečného účtu, a ktoré pozostáva z: 

a) Východísk spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu, 

v ktorom sa posudzovali hľadiská zákonnosti predloženého návrhu 

záverečného účtu  a metodickej správnosti predloženého návrhu záverečného 

účtu 

b) Spracovania záverečného účtu  - predložený návrh záverečného účtu 

obsahuje povinné náležitosti podľa  ust. § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy: a to  údaje o plnení rozpočtu v členení 

podľa ust. § 10 ods. 3 citovaného zákona  v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.  

V zmysle predloženého stanoviska je návrh záverečného účtu spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 tohto zákona. Účtovná závierka  

bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a preto v zmysle ust. §16 ods. 10 

zákona o rozpočtových pravidlách odporučil OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 

účtu obce Plaveč za rok 2015 výrokom  „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 



    Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2015 tvorí prílohu č. 3 

k zápisnici. 

      

Uznesenie č. 121/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

K bodu 5: Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko kontrolóra obce k rozboru hospodárenia obce a záverečnému účtu obce za rok 

2015. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. 

Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                         - - - - - -  

 

K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016 

 

     O návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok informoval prítomných 

poslancov zástupca starostu obce p. F. Nemergut. Prítomní poslanci predložený návrh 

schválili a prijali nasledovné uznesenie: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016 tvorí prílohu č. 4 

k zápisnici. 

 

 

Uznesenie č.  122/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016 

  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. 

Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                         - - - - - - 

 

 

 

 



K bodu 7: Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

         V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predniesol:  

1. Žiadosť Štefana Norka, Vajanského 232/10, Plaveč o odpredaj časti pozemku 

zapísaného na LV č. 1352, parcela KNE č. 170 – pridomová  záhrada vo výmere 58 

m2, ktorá je vo vlastníctve obce. Starosta obce poznamenal k predmetnej žiadosti, že 

ide o parcelu, ktorej odpredaj je hodný ako prípad hodný osobitného zreteľa. Daná 

parcela je dlhodobo využívaná žiadateľom o odkúpenie. Prítomní poslanci odsúhlasili 

po oboznámení sa so žiadosťou súhlas na zverejnenie zámeru na odpredaj predmetnej 

parcely a prijali nasledovné uznesenie.  

Žiadosť tvorí prílohu č. 5 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 123/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 7: Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ s ú h l a s í 

 

so zverejnením zámeru odpredaja pozemku parcelné číslo KN-C 95/4-záhrada a to diel 1 o 

výmere 58 m2, podľa GO plánu č. 33/2016 zo dňa 5.5.2016, vyhotovil Miroslav Gladiš – 

geodet, Šarišské Jastrabie, ktorý je vedený na LV č. 1352 ako parcela KN-E 170 – zastavané 

plochy, k.ú. Plaveč, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí 

a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč, 

 

b/ ž i a d a 

 

starostu obce zámer zverejniť v súlade so zákonom a Zásadami hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Plaveč a v prípade, že nebudú vznesené námietky k zámeru odpredaja v 

zákonom stanovenej lehote zverejnenia, pripraviť podklady pre schválenie odpredaja. 

 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. 

Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

2. Žiadosťami Jána Volka a manž. Slavomíry, Podzámok 435, Plaveč o odkúpenie 

pozemku v k.ú. Plaveč a to novovytvorenú parcelu č. 974/2 o výmere 72 m2 a pozemku 

s novo vyznačenou parcelou s číslom KN 971/8 o rozlohe 145 m2 . Starosta obce 

informoval poslancov k predmetnným žiadosti, že ide o parcely, ktorých odpredaj  je 

hodný ako prípad hodný osobitného zreteľa. Po  prerokovaní  žiadosti prijali 

nasledovné uznesenie.  

Žiadosti tvoria prílohu č. 6 k zápisnici. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 124/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 7: Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ s ú h l a s í 

 

so zverejnením zámeru novovzniknutého pozemku parcelné číslo KN-C 974/2 – záhrady 

o výmere 72 m2 a KNC 971/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2, podľa 

priloženého náčrtu, ktoré vzniknú z parcely KN – E 35 vedenej na LV č. 1352, k. ú. Plaveč, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí a zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč , 

 

b/ ž i a d a 

 

starostu obce po doložení GO plánu na uvedenú parcelu zámer zverejniť v súlade so zákonom 

a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč a v prípade, že nebudú 

vznesené námietky k zámeru odpredaja v zákonom stanovenej lehote zverejnenia, pripraviť 

podklady pre schválenie odpredaja. 

 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. 

Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                   - - - - - -  

 

K bodu 8:  Rôzne 

     

1. Žiadosť Štefana Matfiaka , Pilhov 276, Mníšek nad Popradom – o prenájom pozemku 

vo vlastníctve obce. Starosta obce informoval poslancov o predmetnej žiadosti, kde 

ide o prenájom  pozemku p.č. KN-C 945/5 TTP o výmere 193 m2. Žiadateľ predmetnú 

parcelu  plánuje využiť  na osadenie dvoch zásobníkov plynu pre účely prevádzky 

Motorestu Marika v Plavči, ktorého je vlastníkom. Prítomní poslanci s predmetnou 

žiadosťou súhlasili za podmienky uhradenia nájmu dopredu na dobu max. 10 rokov vo 

výške 1€/m2/rok. Následne prijali uznesenie: 

Žiadosť tvorí prílohu č. 7 k zápisnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 125/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ s ú h l a s í 

 

s prenájmom pozemku  parcelné číslo KN-C 945/5 – TTP o výmere 193 m2 podľa 

predloženého náčrtu, ktorá vznikne z parcely KN – E 35 vedenej na LV č. 1352, k. ú. Plaveč, 

Štefanovi Matfiakovi, Pilhov 276, Mníšek nad Popradom v cene 1€ / m2/rok na dobu max. 10 

rokov, pričom cena nájmu bude uhradená predom na celú dobu nájmu, 

 

b/ ž i a d a 

 

starostu obce po doložení GO plánu uzavrieť s nájomcom nájomnú zmluvu podľa 

stanovených podmienok. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. 

Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

2. Informáciu starostu obce o príprave projektu cezhraničnej spolupráce na vybudovanie 

cyklotrasy. Daná cyklotrasa má spájať kúpeľné mesta Poľska a Slovenska, I. etapa 

Červený Kláštor – Čirč. Uvedený projekt je z podnetu cezhraničnej spolupráce 

Ľubovnianskeho združenia a mesta Muszyna. Počas rokovania o tomto bode odišla 

poslankyňa Mgr. Lenka Falateková. Poslanci vzali predloženú informáciu na vedomie 

a prijali uznesenie:  

 

Uznesenie č. 126/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

informáciu starostu obce o príprave projektu cezhraničnej spolupráce na vybudovanie 

cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta Poľska a Slovenska, I. etapa Červený Kláštor – Čirč, 

 

b/  s ú h l a s í 

 

1. So zapojením obce Plaveč do pripravovaného projektu, 

2. So spolufinancovaním projektu vo výške 5% z nákladov v k.ú. Plaveč vrátane 

pomernej časti na príprave projektu. 

 

 

 



Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

3. Informáciu starostu obce o príprave projektu cezhraničnej spolupráce „ Infraštruktúra 

po rieke Poprad“. Poslanci vzali predloženú informáciu na vedomie a prijali 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 127/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

informáciu starostu obce o príprave projektu cezhraničnej spolupráce „ Infraštruktúra po rieke 

Poprad“ 

b/  s ú h l a s í 

 

1. So zapojením obce Plaveč do pripravovaného projektu, 

2. So spolufinancovaním projektu vo výške 5% z nákladov v k.ú. Plaveč vrátane 

pomernej časti na príprave projektu. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

4. Informáciu starostu obce o predloženej Koncepcii rozvoja hradu Plaveč, ktorú 

vypracoval Ing. Martin Sarossy. Koncepcia zahŕňa riešenie prístupovej cesty, 

parkovania, dopravného značenia, pútača,  živého skanzenu, protipovodňových 

opatrení a regionálneho prepojenia. Prítomní poslanci vzali predloženú koncepciu na 

vedomie a prijali uznesenie: 

Koncepcia tvorí prílohu č. 8 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 128/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

predloženú koncepciu rozvoja hradu Plaveč, ktorú vypracoval Ing. Martin Sarossy, 

 

b/  s ú h l a s í 



s pokračovaním a upresňovaním koncepcie hradu Plaveč pre ďalšie obdobie s hlavným 

cieľom pripraviť podklady a projekty k pripravovaným výzvam o poskytnutie NFP z fondov 

EU a cezhraničnej spolupráce. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

5. Informáciu starostu obce o zámere vybudovania denného stacionára pre poskytovanie 

sociálnych služieb v priestoroch kultúrneho domu a potrebe uskutočnenia 

nevyhnutných zabezpečovacích prác na budove kultúrneho domu. 

Prítomní poslanci po prerokovaní problematiky k tomuto bodu prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 129/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

informáciu starostu o zámere vybudovania denného stacionára pre poskytovanie sociálnych 

služieb v priestoroch kultúrneho domu a potrebe uskutočnenia nevyhnutných 

zabezpečovacích prác na budove kultúrneho domu v Plavči. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

6. Informáciu starostu obce o postupe prípravy IBV. 

Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s vlastníkmi pozemkov, ktoré sa konalo 

18.5.2016, kde im boli predložené jednotlivé návrhy riešenia danej problematiky. 

Po prerokovaní problematiky prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 130/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

informáciu starostu o postupe prípravy IBV, stretnutí s vlastníkmi pozemkov patriacich do 

záujmového územia. 

 

 



Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

7. Informáciu starostu obce o požiadavke obyvateľov bytových domov 364,365,366 

a možnostiach ich riešenia. Prítomní poslanci vzali predloženú informáciu na 

vedomie. 

 

 

Uznesenie č. 131/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

informáciu o požiadavkách obyvateľov bytových domov 364, 365, 366 a možnostiach ich 

riešenia. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

8. Informáciu o uskutočnenej pracovnej ceste do obce Plaveč u Znojma na základe 

pozvánky na oslavy 800-tého výročia prvej písomnej zmienky. 

 

Uznesenie č. 132/2016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

informáciu o uskutočnenej pracovnej ceste do obce Plaveč u Znojma na základe pozvánky na 

oslavy 800-tého výročia prvej písomnej zmienky. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

9. Informáciu starostu obce o návrhu na spolufinancovanie úspešných projektov 

Občianskych združení so sídlom v obci Plaveč. Prítomní poslanci vzali prijali 

nasledovné uznesenie:  



Uznesenie č. 13232016 

z X. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 10.06.2016 

 K bodu 8: Rôzne 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

 s ú h l a s í  

 

so spolufinancovaním úspešných projektov Občianskych združení so sídlom v obci Plaveč, 

pokiaľ spĺňajú verejnoprospešný účel. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová,  Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

K bodu 10 a 11: Diskusia  interpelácie poslancov 

 

    Vystúpili: nikto 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.00 hod. 

                                                                                      

 

Zapísala: Mgr. Anna Mačeková                                            Ing. Štefan M u r c k o , v.r. 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Lenka Falateková, v.r. 

 

Štefan Janoško, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


