
Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 Hlasovanie poslancov 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v   P l a v č i 

                                  zo dňa 24.02.2017                                           č. XV/2017 

 
Uznesenie č. 174/2017 

z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 1: Otvorenie 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

program dnešného XV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 
návrhu s doplnením. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,  

Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 175/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

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

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ v o l í 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, František Nemergut, 

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

určenie overovateľov zápisnice RNDr. Mária Mancalová, Ing. František Figula  a zapisovateľa 
Iveta Gallová. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,  

Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 176/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 3:  Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ prijatých v II. polroku 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

vyhodnotenie plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Plavči za obdobie II. polroka 2016. 



Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,  

Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 177/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 4: Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu o činnosti Obecnej rady v Plavči za obdobie II. polroka 2016. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,  

Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 178/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 5: Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 
b e r i e   n a   v e d o m i e 

správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2016. 
 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,  

Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 179/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 6: Schvaľovanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2017  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 
a/ s c h v a ľ u j e 

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2017 pre: 
1. Dobrovoľný hasičský zbor Plaveč, vo výške 650 €, z toho činnosť 450 € a akcie 200 €, 

2. Gréckokatolícka charita Prešov, vo výške 400 €, 

3. OZ TJ Poľnohospodár Plaveč, vo výške 3.600 €, z toho činnosť 3.600 €, 

4. OZ FS Kalina, vo výške 600 €, z toho činnosť 400 € a akcie 200 €, 

5. OZ Džatky pre všetko, vo výške 1.100 €, z toho činnosť 200 € a akcie 900 €, 

6. OZ FS Plavčanka, vo výške 1250 €, z toho činnosť 500 € a akcie 750 €, 



b/ ž i a d a 
starostu obce v súlade s VZN obce Plaveč č. 55 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč 

uzatvoriť na schválené dotácie zmluvy o poskytnutí dotácií so schválenými podmienkami. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 180/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 7: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 
b e r i e    n a    v e d o m i e 

správu hlavného kontrolóra obce Plaveč o kontrolnej činnosti za rok 2016. 
 
Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 181/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2017 podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 182/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 9: Problematika IBV v časti Roveň 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ s c h v a ľ u j e 

1. podmienku, aby pred vydaním stavebného povolenia bol vysporiadaný pozemok 
parcelné číslo KNC 392/114 o výmere 361 m2 pred stavebným pozemkom v prospech 



obce Plaveč, ktorý do budúcna bude slúžiť na prístupovú cestu k stavebnému pozemku 
parcelné číslo KNC 392/117, k.ú. Plaveč, ktoré vznikli na základe GO plánu č. 5/2017 zo 
dňa 03.02.2017, vyhotovil Zdeno Baláž – GEODET Nová Ľubovňa 364,  

2. odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 392/114 o výmere 361 m2, ktorý do budúcna 
bude slúžiť na prístupovú cestu k stavebnému pozemku parcelné číslo KNC 392/117 a 
stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,--€/m2, 

 
b/ s ú h l a s í 

so zriadením vecného bremena na parcele KNC 392/2-ostatné plochy vedenej na LV č. 1 k.ú. 

Plaveč v prospech stavebníkov Jozefa Ducha a manž. Ivanu, rod. Kosturkovú, bytom 

Námestie SNP 306/17, Plaveč ktoré bude pozostávať s práva prechodu cez predmetnú 

parcelu k parcele určenej na výstavbu rodinného domu parcelné číslo KNC 392/117 a KNC 

392/113 v prospech vlastníkov Jozefa Kosturka a manž. Teréziu, rod. Mačekovú, bytom ul. 

Ivana Stodolu 480/2, Plaveč ktoré bude taktiež pozostávať s práva prechodu cez predmetnú 

parcelu, parcely vznikli na základe GO plánu č. 5/2017 zo dňa 10.02.2017, vyhotovil Zdeno 

Baláž – GEODET Nová Ľubovňa 364, pričom vecné bremeno bude zriadené bezplatne. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 183/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 10: Príprava a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ s c h v a ľ u j e 

1. zapojenie do aktivít  projektu: „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný 

európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  – 1. etapa – výstavba 

cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) v súlade 

so zmluvou o poskytnutí NFP  č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 - 00 zo dňa 15.02.2017 

a prílohou č. 4 ku tejto zmluve Aktuálna žiadosť o NFP, a  v súlade s Partnerskou zmluvou  

na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele poľsko-slovenského 

pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  – 1. 

etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu zo dňa 

06.12.2016 (ďalej len „Zmluva o NFP“),  

2. zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške 

150.000,--€, čo predstavuje časť z investičných oprávnených nákladov v katastrálnom 

území Plaveč, ostatnú časť spolufinancovania, ktorej výška bude identifikovaná po 

ukončení verejného obstarávania aktivít Projektu, zabezpečí formou preklenovacieho 

úveru, ktorého príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará 

Ľubovňa, sídlo:  Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 a súhlasí s 



akceptáciou požiadaviek banky na spolu ručenie za alikvotnú časť preklenovacieho úveru 

pre Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo:  Obchodná 1, 

06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu alikvotne ku výške 

výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4, Príloha k Výpočtu 

spolufinancovania z 10.01.2017, realizovaná na katastrálnom území obce vo výške 

14.370,--€, čo predstavuje 5% z investičných nákladov v katastrálnom území Plaveč, 

4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške 9.000,--€, 

čo predstavuje 17,75% z neoprávnených nákladov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o 

NFP, príloha č. 4, Príloha k Výpočtu spolufinancovania z 10.01.2017, 

5. zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov, ktoré budú použité na splátku 

alikvotnej čiastky úrokov z preklenovacieho úveru  konečného prijímateľa pomoci  

Ľubovnianskeho regionálneho združenia, sídlo:  Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 

37793225 vo výške alikvotne ku výške úveru investičných nákladov v katastrálnom území 

Plaveč, 

b/  o d p o r ú č a 

uzatvoriť pre tento účel  Zmluvu v zmysle  platnej legislatívy s Ľubovnianskym regionálnym 

združením miest a obcí Stará Ľubovňa, Sídlo:  Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 

37793225.  

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 184/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 11: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce k projektu „Popradská vodná cesta“ („Infraštruktúra po rieke 

Poprad“) do ktorého zapojenie schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 127/2016 zo 

dňa 10.06.2016. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 185/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 11: Rôzne 



 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

n e s ú h l a s í 

so zverejnením zámeru odpredaja časti pozemku parcelné číslo KN-C 811-zastavané plochy a 

nádvoria o neznámej výmere podľa priloženého náčrtu, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade so zákonom o majetku obcí a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Plaveč, podľa žiadosti Aleny Plavnickej, ul. Popradská 284/28, Plaveč. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 186/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 11: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/  s ú h l a s í 

na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou Plaveč s navýšením finančných 

prostriedkov dohodovacím konaním na doplatenie ušlej mzdy a odvodov vo výške 3.703,50 

€, ktorá vznikla nesprávnym zaradením do platovej triedy, 

b/ ž i a d a 

starostu obce v najbližšej úprave rozpočtu obce – rozpočtovom opatrení zahrnúť uvedenú 

sumu do rozpočtu obce. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 187/2017 
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017 

K bodu 11: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/  s c h v a ľ u j e 

pracovnú komisiu v zložení: František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, 

Mária Troščáková a Alžbeta Mačeková na posúdenie spôsobu, výšky a oprávnenosti 

poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov, so zohľadnením účelnosti 

a hospodárnosti, 

b/  u k l a d á 



pracovnej komisii v prípade potreby predložiť návrh zmeny VZN obce Plaveč v tejto oblasti. 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. Figula František,  RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, 

Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 
Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 


