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

 

Z á p i s n i c a 

zo XVII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i, 

konaného dňa 23. júna 2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 
 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 
 

Prítomní poslanci: 

1. Figula František, Ing. 

2. Mancalová Mária, RNDr., MPH 

3. Nemergut František 

4. Nemergut Vladimír, Ing.  

5. Pčolka Patrik 

6. Servilová Anna, Mgr 

7. Šlosár Peter, Mgr. - prítomný od 18.02 hod. 

 

Ďalej prítomní: 

Gallová Iveta – zapisovateľ 

Troščáková Mária – ekonómka 

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír – kontrolór obce 

 

Ospravedlnení:  

1. Falateková Lenka, Mgr. 

2. Janoško Štefan 

 

Predložený program rokovania:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Rozbor hospodárenia obce za rok 2016, schválenie záverečného účtu  

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2016  

5. Návrh vnútornej smernice  k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie 

služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní  

6. Problematika prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  

7. Problematika stravovania dôchodcov – návrh na zmenu VZN obce č. 53 o podmienkach 

poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov  

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017  

9. Rôzne  

10. Diskusia  

11. Interpelácie poslancov  

12. 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 z celkového počtu 9 poslancov 



na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné. Mgr. Peter Šlosár sa ospravedlnil, že dôjde neskôr. 

Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali  v pozvánkach.  

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

riadiť predloženým programom rokovania. 

 

 

Uznesenie č. 199/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

K bodu 1: Otvorenie 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

program dnešného XVII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu. 

 

Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, 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 odporučil poslancov RNDr. Mária Mancálová, MPH, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik 

Pčolka. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil 

poslancov Mgr. Anna Servilová , František Nemergut. 

 

 

Uznesenie č. 200/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

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

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ v o l í 

návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Mária Mancalová, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, 

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

určenie overovateľov zápisnice Mgr. Anna Servilová a František Nemergut, zapisovateľa Iveta 

Gallová. 

 

K bodu 3:  Rozbor hospodárenia obce za rok 2016, schválenie záverečného účtu  

 

Rozbor hospodárenia za rok 2016 predniesla prítomným poslancom ekonómka obce 

Mária Troščáková. Došiel Mgr. Peter Šlosár. Informovala prítomných poslancov o rozbore 

plnenia príjmov a výdavkov za rok 2016, použitia 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 31.12.2016, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016, 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 2016 tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 201/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

K bodu 3:  Rozbor hospodárenia obce za rok 2016, schválenie záverečného účtu 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

1. záverečný účet obce Plaveč za rok 2016 s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad, 

2. použitie prebytku v sume 49 442,30 € 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 49 442,30 €. 

  Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut  Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                       - - - - - -  

 

K bodu 4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2016  

 

V ďalšom bode vystúpil kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý predložil 

stanovisko kontrolóra k hospodáreniu obce 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. 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 2016 výrokom ,, celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad „. 

 

Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2016 tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 202/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

K bodu 4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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



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

rok 2016. 

 

Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                              - - - - - - 

K bodu 5: Návrh vnútornej smernice  k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na 

poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom 

obstarávaní  

 

V ďalšom bode starosta obce predložil poslancom návrh vnútornej smernice pre verejné 

obstarávanie k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb a uskutočnenie 

stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom k tomu že tento zákon je 

účinný od 01.06.2017 je potrebné túto smernicu v zmysle § 7 ods.1. písm. b/ zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní prijať. Návrh smernice bol predložený samostatne za obec Plaveč 

ako aj za Základnú školu s materskou školou Plaveč. Starosta obce dal do pozornosti  článok 

III.  -Finančné limity verejného obstarávateľa. 

 

Návrh vnútornej smernice pre verejné obstarávanie tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 203/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

K bodu 5: Návrh vnútornej smernice  k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie 

služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

a) vnútornú smernicu č. 2 k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb 

a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 01.06.2017 verejného 

obstarávateľa Obec Plaveč v zmysle § 7 ods. 1 písm. b/ zákona o verejnom obstarávaní  

podľa predloženého návrhu, 

b)  vnútornú smernicu č. 2 k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb 

a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 01.06.2017 verejného 

obstarávateľa Základná škola s materskou školou Plaveč v zmysle § 7 ods. 1 písm. d/ zákona  

podľa predloženého návrhu. 

 Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut    Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                       - - - - - -  



 

K bodu 6: Problematika prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie  

  

 V ďalšom bode starosta predložil poslancom informácie o skutočných nákladoch na 

verejnom vodovode a kanalizácií za rok 2016, aby boli oboznámený koľko stojí obec 

prevádzkovanie. Obecný vodovod a kanalizácia je vo vlastníctve obce. Odborný garant na 

vodovod má oprávnenie starosta obce. Na kanalizáciu má obec garanta  firmu Ekoservis 

s ktorou má  uzatvorenú zmluvu. Štyrikrát do roka sa vyhodnocujú vzorky vody, ktoré sa 

zapisujú do systému vodného hospodárstva v Bratislave kde sa nachádza systém zbervak. 

Vzorky sa  do zbervaku ukladajú štvrťročne a ročne. Na obecný vodovod je napojených 417 

domácností. Starosta hovoril, že je dosť veľa porúch a to z dôvodu, že nie sú v niektorých 

domácnostiach zabezpečené šachty a zamŕzajú vodomery, preto sú veľké straty na odbere vody. 

Odpisy sa robia 2-krát do roka apríl a september. Zamestnáva sa na plný úväzok 

prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie. Do skutočných nákladov sa  počíta aj percentuálne 

určená časť zložky mzdy. Ostatní, ktorí sa podieľajú na prevádzkovaní vodovodu, to znamená  

údržba vodovodu, účtovníctvo, vystavovanie faktúr. Časti týchto miezd sú použité v nákladoch 

na prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie. Vodovod bol sprevádzkovaný v roku 

1990, kanalizácia a čistička v roku 2006, preto stále je potrebné robiť nejaké údržby aby to 

fungovalo. Vodovod a kanalizácia dalo by sa povedať funguje pri minimálnych nákladoch 

alebo minimálnych poruchách. Postupne po jednotlivých uliciach sa menia na vodovodoch 

jednotlivé šupátka (uzávery) a hydranty. Ing. Vladimír Nemergut sa pýtal či sú občania,ktorí 

nemajú dostupnosť sa pripojiť na kanál. Starosta informoval, že sú občania ktorí majú 

zrealizované prípojky po hranicu pozemku, ale domácnosť nemajú napojenú, pretože sú vo 

väčšine osamelí alebo dvaja dôchodcovia a náklady na napojenie by bolo pre nich nákladné. 

Samozrejme nie je možnosť napojenia v častiach Podzámok a Pastovník, kde kanalizácia nie je 

vybudovaná. 

 

Uznesenie č. 204/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

K bodu 6: Problematika prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

problematiku prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a s tým 

súvisiacu problematiku. 

 

Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut,  Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                              - - - - - - 

 

K bodu 7: Problematika stravovania dôchodcov – návrh na zmenu VZN obce č. 53 o 

podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov  

 

Starosta predložil poslancom návrh  zmeny Všeobecného záväzného nariadenia obce 

Plaveč č.73 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č.53 o podmienkach poskytovania príspevku 

na stravovanie pre dôchodcov. Bola vytvorená komisia členov obecnej rady, ktorá na stretnutí 



prešla problematiku stravovania. Šlo hlavne o to, aby sa posúdili dôchodky ktorých poberatelia 

majú nárok na príspevok. Nakoniec komisia dospela k záveru, že k výške dôchodku nie je nutné 

robiť úpravy.  Zvážili, že s tých dôchodkov je potrebné niektoré upraviť, pretože predčasný 

dôchodok  v minulom VZN nebol tak sa zahŕňať ani nebude.  Starosta zaslal materiály 

poslancom v ktorých navrhuje doplniť: 

 Bod č. I. § 2 – príspevok na stravovanie sa mení nasledovne: nárok na príspevok na stravovanie 

pre dôchodcov budú mať nárok dôchodcovia ktorý dovŕšili dôchodkový vek a poberajú 

dôchodok starobný, plný invalidný dôchodok kde je vyšpecifikované  postihnutie minimálne 

70%, taktiež sociálny dôchodok, 

Bod č. II § 3 -  podmienky poskytnutia príspevku sa mení nasledovne: dôchodca  môže odoberať 

stravu a uplatňovať si príspevok na stravovanie iba u dodávateľa s ktorým má obec uzatvorenú 

zmluvu s dodávateľom stravy. Poskytovať sa bude príspevok na každý pracovný deň v mesiaci, 

okrem štátnych sviatkov a dni pracovného pokoja t. j. sobota, nedeľa. 

Bod č. III. §5 – dodávateľ ktorý uzatvorí zmluvu o poskytovaní stravy nesmie vykazovať voči 

obci a počas zmluvného vzťahu záväzky po dobe splatnosti 60 dní, v opačnom prípade je obec 

oprávnená odstúpiť od zmluvného vzťahu s takýmto dodávateľom.  

Starosta sa pýtal poslancov, či majú nejaké iné návrhy. Ing. Vladimír Nemergut sa pýtal či obci 

klesnú po úprave VZN náklady na stravovanie dôchodcov. Starosta odpovedal, že neklesnú 

pretože dôchodcovia majú záujem dostávať príspevok na stravovanie a taktiež je aj v záujme 

obce prispievať im na stravovanie. Ďalej starosta poznamenal, že bude možné odoberať stravu 

aj zo školskej jedálne, budú tam náklady na stavebné úpravy, ale zatiaľ by sa mohlo dohodnúť, 

aby školská jedáleň varila dôchodcom ako cudzím stravníkom. Mohli by sa tam najesť, ale 

v inom čase ako má školská jedáleň vyčlenený pre žiakov. Môže sa to začať už od septembra 

2017 čiže bol by ďalší dodávateľ, s ktorých by si mohli dôchodcovia vyberať. Poslanci nemali 

žiadne iné návrhy, alebo otázky. 

 

Návrh VZN  Plaveč č. 73 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 53 o podmienkach 

poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov  tvorí príloha č.4 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 205/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

K bodu 7: Problematika stravovania dôchodcov – návrh na zmenu VZN obce č. 53 o 

podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o riešení problematiky v oblasti stravovania dôchodcov v súlade 

s VZN obce Plaveč č. 53 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

v nadväznosti na vyskytnutú situáciu v poslednom období dvoch mesiacov, 

b/ s a    u z n á š a  

na VZN obce Plaveč č. 73, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 53 o podmienkach 

poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 

 

Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut,  Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                              - - - - - - 



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

 

O návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2017 informoval 

poslancov JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. Prítomný poslanci predložený návrh schválili a prijali 

nasledovné uznesenie. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2017 tvorí prílohu k tejto 

zápisnici č. 5 

 
 

Uznesenie č. 206/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

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

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/  s c h v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 podľa predloženého 

návrhu, 

b/  p o v e r u j e 

hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 

 

Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut,   Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                              - - - - - - 

 

K bodu 9: Rôzne 

 

Starosta oboznámil poslancom, že podal prihlášku za člena združenia obci a miest 

Minčol. Cez to združenie by sa mohla dať žiadosť na finančný príspevok nákup kompostérov 

do domácností. Podľa zákona o odpadoch obci vyplýva povinnosť zabezpečiť kompostovanie 

trávy a zelene na území obce a z toho sú len 2 výnimky. Starosta hovoril, že hoci má obec 

kompostovisko  neochraňuje ju, pretože občania by si mali kompostovať sami. To že by bola 

uplatnená tá 2. výnimka obec by ten kompost musela zvážať na komostovisko. Teraz je 

vyhlásená výzva na nákup komposterov pre domácností do ktorých hovorí starosta by  sa obec 

mohla zapojiť. Výzva je koncipovaná minimálne 50000 eur a maximálne 200 000 eur. Robil sa 

prieskum v obci bolo by potrebných 440 komposterov  zhruba po 100 eur t.j. 44 000 eur. 

Nespĺňa sa podmienka naplniť 50 000 eur. Nikto samostatne nemôže naplniť spodnú hranicu 

a zasa keď sa spoja všetky obce so združenia tak sa presahuje maximálna hranica 200 000 eur. 

Teraz je možnosť v tej výzve využiť podmienku, žeby sa robilo buď verejné obstarávanie  kde 

by sa vysúťažila cena kompostera a ak by nebolo ešte verejné obstarávanie uskutočnené môže 

sa počítať cena kompostera 164 eur. Pokiaľ by sa počítala takáto cena tak všetci zo združenia 

ktorí sa do toho projektu zapoja vychádza až nad maximálnu hranicu 200 000 eur. Preto na 

stretnutí členov združenia obcí a miest Minčol sa dohodli, že sa pôjde do výberového konania 

vysúťaží sa dodávateľ. Starosta predložil poslancom návrh, aby obec Plaveč vstúpila do toho 

združenia obcí a miest Minčol konkrétne z dôvodu toho podania projektu. 

                                                                         

 



Uznesenie č. 207/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

K bodu 9: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

pristúpenie za člena Združenia obcí a miest „Minčol“ so sídlom v Ľubotíne, ktoré je zriadené v  

súlade s § 20b a násl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut,  Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                              - - - - - - 

 

K bodu 9: Rôzne 

 

Starosta hovoril poslancom o investičných akciách na rok 2017 kde jeden z bodov je 

asfaltovanie ciest,  je potrebné schváliť jednu z ulíc ktorá by sa robila tento alebo budúci rok. 

Je potrebné urobiť aspoň jednoduchý prieskum trhu .Vytipované sú tri ulice ktoré by  mohli 

prichádzať do úvahy. Ako prvá ul. Popradská, ul. Vajanského a tretia  ul. Ružová, ktorá zostáva 

z roku 2012 kde je potrebné urobiť tretiu časť od súp. č. 216 po súp.č.428. Starosta  vyčíslil 

orientačné prepočty jednotlivo na všetky tri ulice. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili ktorú 

z ulíc by sa začalo asfaltovať ako prvú. Poslanci sa zhodli, že ako prvá by sa začala robiť ul. 

Popradská a budúci rok 2018 ul. Vajanského a Ružová. 

 

Uznesenie č. 208/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.04.2017 

K bodu 9: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

asfaltovanie ciest v súlade s plánom investičných akcií na rok 2017, konkrétne ulicu Popradská 

v dĺžke cca 380 m a šírke 6 m. 

 

Hlasovanie:  

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

Vladimír Nemergut,    Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                              - - - - - - 

 

K bodu 9: Rôzne 

 

V ďalšom bode starosta podal informácie o projektoch: 

1. zateplenie obecného úradu Plaveč -  starosta konštatoval, že zateplenie bolo úspešne 

ukončené. Čaká sa len na podpísanie zápisnice, ale môže povedať že dopadlo to dobre. 

Odišla RNDr. Mária Mancálová, MPH. 



2. cyklotrasa – robí sa verejné obstarávanie na dodávateľa. Prišlo sedem ponúk s toho štyri 

boli na vylúčenie, keď bola výzva na doplnenie nakoniec sa traja vylúčili a jeden podal 

námietku. Všetko bolo odoslané na Úrad pre verejné obstarávanie .Keď to prejde urobí sa 

zmluva a možno toho roku v jeseni by sa tento projekt začal realizovať, alebo sa preloží na 

rok 2018. 

3. vybavenie odborných učební ZŠsMŠ Plaveč – projektový zámer bol vyhodnotený 

s pozitívnym hodnotením, preto bolo možné pristúpiť k podaniu žiadosti o NFP, ktorá je 

teraz v polohe posudzovania.  

4. rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – v najbližšom období budú vyhlásené výzvy na NFP 

v rámci rekonštrukcií hasičských staní vo výške max. 30.000 Eur. Teraz najnovšiu 

alternatívu hasiči zvolili, že tú dotáciu by použili na  rekonštrukciu požiarnej zbrojnice zo 

starej MŠ, pretože je tam dobrý areál. Reálne ta budova by bola použiteľná, vybúrali by sa 

tam garáže poprípade boli by tam aj skladové priestory. Hasiči tam boli pozrieť 

a konštatovali, že by to bola dobrá voľba. Starosta dal poslancom na zváženie, či by to za 

to stálo urobiť zo starej MŠ  požiarnu zbrojnicu. Poslanci diskutovali, nakoniec dospeli 

k záveru, že je to stará budova a na opravu 30 000 eur je málo. Ing. Vladimír Nemergut 

navrhoval zbúrať budovu MŠ, vybetónovať základovú dosku kde sa môže stavať po 

častiach. Starosta dal poslancom na zváženie či stavať novú alebo po častiach.  
 

Starosta ďalej hovoril, že bolo by dobré zvažovať o nejakých investíciách na budúci rok 

2018. Navrhuje rekonštrukciu kultúrneho domu. Poslancom dal na zváženie, lebo je potrebné 

vyhlásiť verejnú súťaž a urobiť verejné obstarávanie aby to bolo reálne a za rozumnú cenu. 

Poslanci návrh vzali na vedomie. 

 

K bodu 9: Rôzne 

 

Starosta v krátkosti oboznámil poslancov s firmou CRH ktorá robí ťažbu štrkopiesku 

v dobíjacom priestore Plaveč. Už na XVI. zasadnutí Obecného zastupiteľstve  starosta 

informoval poslancov aká je situácia ohľadom CRH v Orlove. Štrkopiesky neťažia ,zatiaľ 

neodkryli ďalšiu voľnú časť pre ťažbu. Firma CRH má zámer zmenu územného plánu pre 

získanie ďalšej  plochy na ťažbu, ale mimo dobývacieho priestoru. Starosta pre ozrejmenie 

ukázal poslancom mapku s územného plánu  kde štrkopiesky ťažili. Teraz majú záujem o ťažbu 

za železničným mostom kde majú už aj povolenie na ťažbu. Teraz ich zámer je prejsť do druhej 

časti smerom k železničnému mostu, kde sú pozemky občanov Orlova. Sú to jedny z najlepších 

pozemkov-orná pôda. Starosta chcel vedieť názor poslancov, či by boli naklonený na zmenu 

územného plánu, pretože je to dosť obsiahla zmena.  Po krátkej diskusii poslanci zobrali 

informáciu na vedomie. 

 

 

Uznesenie č. 209/2017 

zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.06.2017 

K bodu 9: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o záujme firmy CRH na financovanie prípadnej zmeny územného 

plánu obce Plaveč. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie:  Ing. František Figula,   František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut,   Patrik 

Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 



Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

                                                              - - - - - - 

K bodu 9: Rôzne 

V ďalšom bode starosta oboznámil poslancov z problematikou ul. Popradská ktorá sa 

nachádza pri hrádzi za ul. Lipová  Aleja. Občania tejto ulice prišli na Obecný úrad 

s požiadavkou urobiť  tam prístupovú cestu, pretože kuriéri ich tam nemôžu nájsť. Starosta im 

vysvetlil, že podľa stavebného povolenia majú prístupovú cestu z ulice Lipová Aleja. Ing. 

Vladimír Nemergut sa pýtal, aký je tam iný problém. Starosta odpovedal, že vo financiách 

pretože je tam potrebné vybudovať prístupovú cestu, verejné osvetlenie, kanalizáciu, voda 

z časti je urobená. Pozemky v rámci komasácie sú právne vysporiadané.  Občania môžu  cestu 

využívať cez obecný pozemok. Poslanci sa pýtali prečo práve teraz sa ozývajú. Starosta 

odpovedal, že podnet bol zo strany obecného úradu ohľadom prečíslovania a zmeny ulice 

s Popradskej na Lipovú Aleju. Nedopatrením sa tam pridelila ul. Popradská. Starosta im poslal 

oznámenie, že sa im bude meniť ulica z Popradskej  na Lipovú Aleju. Zostane im pôvodné 

súpisné číslo a zmení sa im ešte orientačné číslo. Budú si musieť zmeniť doklady. Je to úradný 

zásah tak všetky náklady bude znášať obec.  

 

 

K bodu 9: Rôzne 

V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predniesol žiadosť o 

odkúpenie  obecného pozemku a to parciel KN-C  830, 833, 834  a 835 o celkovej  výmere 670 

m2 .  Žiadateľom o odkúpenie obecného pozemku je Dagmar Šejirmanová , ul. Šarišská 430/2, 

Plaveč. Obec Plaveč pri odpredávaní majetku  obce postupuje v súlade so zákonom č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Plaveč. Odišla Mgr. Anna Servilová . Starosta poznamenal, že 

pri tomto prípade odpredaja pozemku je obec povinná postupovať podľa § 6 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč a to pokiaľ Obecné zastupiteľstvo určí 

majetok za nepotrebný, prípadne nadbytočný – vyhlási verejnú obchodnú súťaž a stanoví 

podmienky tejto súťaže. V takomto prípade nadobudne majetok víťaz VOS pričom to nemusí 

byť žiadateľ. Poslanci nie sú naklonený k tomu aby sa odpredávali obecné pozemky. Starosta 

dal poslancom na  premyslenie vytipovať pozemky ktoré pre obec nie sú potrebné a dať do 

súťaže. 

 

 

K bodu 8 a 9: Diskusia a interpelácia poslancov 
 

Vystúpil Patrik Pčolka z informáciou, že dňa 12.6.2017  sa zúčastnil pracovného 

rokovania na pôde ministerstva dopravy za účasti ministra dopravy Arpáda Erséka, poslankyni 

národnej rady Soni Gáborčákovej.  Prejednávala sa dopravná situácia v okrese Stará Ľubovňa. 

Na začiatku bola tematika cestnej dopravy, kde  boli oznámené rekonštrukcie viacerých ciest 

ako most v obci Plavnica, úprava cesty Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom ako aj 

rekonštrukcia ciest III. triedy  a to Plaveč - Andrejovka. Ďalšou tematikou rokovania bola  

obnova železničnej dopravy v Plavči, kde vyjadrili záujem obnoviť túto dopravu. Prvým 

krokom je obnovenie turistických vlakov na trase Poprad - Stará Ľubovňa - Plaveč - Muszyna 

- Krynica, kde sa očakáva  spustenie sezónnych vlakov a to najmä cez víkendy. Ďalší  úsek by 

mal byť Plaveč - Lipany kde  je potrebné nájsť vhodné finančné zdroje na obnovu týchto spojov. 

 



 

- - - - - 

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.11 hod. 

                                                                                      

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Gallová                  

 

                                                                                                

 

 

                                                                                                Ing. Štefan M u r c k o , v.r. 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 Mgr. Anna Servilová, v.r. 

 

Štefan Janoško, v.r. 

 


