ZÁPISNICA
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč,
ktoré sa konalo 21. 12 .2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Starosta obce:
Mgr. Peter Šlosár
Prítomní poslanci:
1. Mgr. Lenka Falateková,
2. Ing. František Figula,
3. Ing. Miroslav Girgoško,
4. Ľubomír Kober,
5. Mgr. Dominik Lorek,
6. Martina Mačeková,
7. Ing. Vladimír Nemergut
8. Mgr. Patrik Pčolka,
9. Mgr. Monika Vojteková
Ďalej prítomní hostia
- viď. prezenčná listina

Predložený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Doplnenie členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
6. Delegovanie zástupcov obce / zriaďovateľa/ do Rady školy pri ZŠsMŠ Plaveč
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plavči otvoril a viedol starosta obce Mgr. Peter
Šlosár, ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8
poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Došiel Mgr.
Dominik Lorek. Starosta obce predložil prítomným návrh programu dnešného rokovania,
pričom Ľubomír Kober vzniesol k programu námietky – navrhol zrušiť Obecnú radu
a delegovať nových členov. Starosta obce dal hlasovať o pôvodnom programe v návrhu, ktorí
poslanci odsúhlasili a rokovanie pokračovalo podľa predloženého programu.

Uznesenie č. 11/2018
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 2.
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
program II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Mgr. Dominik Lorek, Martina
Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: Ľubomír Kober, Ing. Miroslav Girgoško
Zdržal sa hlasovania: Mgr. Patrik Pčolka

-----K bodu 3: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do
ktorej odporučil poslancov Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Ing. Miroslav Girgoško.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov Ing. František Figula, Martina Mačeková.
Uznesenie č. 12/2018
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) v o l í
- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Ing. Miroslav Girgoško
a) b e r i e n a v e d o m i e
- určenie overovateľov zápisnice: Ing. František Figula, Martina Mačeková, a zapisovateľa Ivetu
Gallovú

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško,
Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr.
Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 4: Doplnenie členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
Starosta do jednotlivých komisií doplnil členov nasledovne, a to na základe návrhu
predsedov jednotlivých komisií. Poslanci s doplnením členov jednotlivých komisií súhlasili.

Uznesenie č. 13/2018
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.
Doplnenie členov komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
doplnenie členov komisií o členov, ktorí majú záujem v nich pracovať
Komisia finančná a pre správu majetku obce doplnená o členov:
- Mária Troščáková,
- Ing. Jana Handzilková,
Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu doplnená o členov:
- Mgr. Dana Norková,
- Mgr. Viera Plavnická,
Komisia výstavby, dopravy, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia doplnená
o členov:
- Ing. Pavol Heteš,
- Bc. Andrej Gladiš,
- Ing. Miroslav Girgoško,
- Martin Murcko,
- Dušan Šlosár.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško,
Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr.
Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková

Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 5: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Starosta obce predložil poslancom plán zasadnutí na rok 2019. K návrhu mal pripomienku Ing.
Miroslav Girgoško, ktorému chýbal plán revitalizácie časti okolo rieky Poprad, na čo mu bola
poskytnutá informácia, že tento plán je len informatívny a v priebehu roka sa dá meniť.
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019 tvorí príloha č. 1 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 14/2018
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5.
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško,
Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr.
Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 6: Delegovanie zástupcov obce / zriaďovateľa/ do Rady školy pri ZŠsMŠ Plaveč
Starosta doplnil zástupcov obce do Rady školy pri ZŠsMŠ nasledovne: Mgr. Lenka
Falateková, Ing. František Figula, Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Monika Vojteková. Poslanci
nevzniesli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 15/2018
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6.
Delegovanie zástupcov obce (zriaďovateľa) do Rady školy pri ZŠ s MŠ Plaveč
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
členov Rady školy pri Základnej škole s Materskou školou Plaveč za obec Plaveč ako zriaďovateľa
v zložení:

-

Mgr. Lenka Falateková,
Ing. František Figula,
Mgr. Dominik Lorek,
Mgr. Monika Vojteková.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško,
Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr.
Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 7 :Rôzne
Ďalším bodom programu bol odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Starosta obce prečítal poslancom žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa
14.12.2018 o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa, parcelné číslo EKN
1512/301 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Plaveč o výmere 14 m2 . Starosta oboznámil
prítomných poslancov s problematikou tejto parcely. Žiadateľmi sú Jana Kuzárová a Miroslav
Kuzár, Mníšek nad Popradom. Voči predmetnej žiadosti a zverejneniu zámeru predaja neboli
vznesené žiadne pripomienky a poslanci prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 16/2018
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.
Rôzne

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ú h l a s í

so zverejnením zámeru odpredaja pozemku, parcelné číslo KN-E 1512/301 – ostatná plocha o
výmere 14 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1352, k.ú. Plaveč, podľa priloženého návrhu
pričom výmera bude upresnená vyhotovením geometrického plánu po zverejnení zámeru
predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obci a zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč,
b) ž i a d a

starostu obce v prípade, že nebudú vznesené námietky k zámeru odpredaja pozemku
v zákonom stanovenej lehote zverejnenia, pripraviť podklady pre schválenie odpredaja.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško,
Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr.
Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 7 :Rôzne
V ďalšom bode starosta informoval poslancov o odkúpení parcely C-KN 392/124 v k.ú.
obce Plaveč, zapísaná v liste vlastníctva č. 4113 od vlastníkov Ján Pekár, Sv. Margity 73/10,
065 44 Plaveč a manželky Dany Pekárovej, Sv. Margity 73/10, 065 44 Plaveč. Táto parcela by
mala v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebnému pozemku CKN 392/127. Poslanci
súhlasili s odkúpením časti pozemku za 1 €/ m2 .
Mapový náčrt predmetnej parcely tvorí príloha č. 2 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 17/2018
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemku, parcelné číslo CKN 392/124 o výmere 138 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.
4113 Ján Pekár a Dana Pekárová, trvalé bytom Sv. Margity 73/10, 065 44 Plaveč do vlastníctva obce
Plaveč, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebnému pozemku CKN 392/127
a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,00 €/m2

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško,
Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr.
Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 7 :Rôzne
V tomto bode starosta prečítal žiadosť zo dňa 6.12.2018 od firmy Barbora Šlosárová -DS
NETWORK v ktorej ponúkajú obci vybudovanie a spravovanie verejnej siete Hotspot/voľné

pripojenie do siete internet/ v zónach podľa určenia. Dušan Šlosár predniesol poslancom návrh
na bezplatné vybudovanie Hotspotov, pripojenie 50 Mbit /sťahovanie 10 Mbit / odosielanie pre
Hotspot, pripojenia pre 200 zariadení, prepracovaný Firewall, logo Obce Plaveč na uvítacej
strane. Na druhej strane požaduje vybudovať elektrické pripojenie k daným hotspotom, správu
a servis zariadení na základe zmluvy a úhradu za poskytované služby vo výške 30 €/mesiac-pre
1 hotspot/. Poslanec Ing. František Figula navrhoval aby sa neunáhlili a počkali na výzvy
a bližšie špecifikovali technické požiadavky, aby nedošlo, že v prípade väčšieho pripojenia na
danú sieť bude internetová rýchlosť pomalá. Kontrolór JUDr. Mgr. Jozef Kušnír sa vyjadril, že
táto ponuka vyzerá solídne, ale predpokladá že tých hotspotov bude chcieť obec viac, takže tá
mesačná faktúra bude viac ak 30 eur, čiže ide o čerpanie verejných prostriedkov navrhoval
počkať minimálne na 2 relevantné ponuky, aby si obec zabezpečila a potom sa môže
porovnávať a vybrať si. Starosta taktiež navrhoval počkať na výzvy. Poslanci súhlasili.

Uznesenie č. 18/2018
z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu starostu obce o žiadosti Barbari Šlosárovej – DS Network o vybudovanie a spravovanie
verejného Hotspotu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško,
Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr.
Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 7 :Rôzne
V tomto bode starosta informoval poslancov o projektoch, ktoré sú vo fáze realizácie,
ale aj o takých, ktoré by sa mohli v budúcnosti zrealizovať.
Prehľad investičných akcií:
1. Projetk Intereg Muszyna –Plaveč ,,Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia“
2. Vybavenie odborných učební ZŠsMŠ Plaveč – projekt schválený, prebieha verejné obstarávanie,
3. Rekonštrukcia obecného domu – projekt v realizácií,
4. Zberný dvor v obci – podaná žiadosť o NFP,
5. Požiarna zbrojnica v obci Plaveč – žiadosť schválená,
6. Elektromobilita - podaná žiadosť na kúpu elektromobilu,

7. Parkoviská pri cintoríne - vypracovaná projektová dokumentácia,
8. Komunikácia pre peších - vypracovaná projektová dokumentácia,
9. Rekonštrukcia hradnej hrobky - vypracovaná projektová dokumentácia,
10. Hospodárske zázemie hradu Plaveč - vypracovaná projektová dokumentácia,
11. Detské ihrisko v obci Plaveč - Vypracovaný projekt a platné stavebné povolenie,
12. ČOV – lamelový dehydrátor – vypracovaný projekt.
K bodu 8 a 9: Diskusia a záver
V tomto bode informoval starosta poslancov o pracovnom stretnutí Regionálneho
ľubovnianskeho združenia, kde sa okrem iného diskutovalo aj o zvyšovaní poplatkov za
komunálny odpad, ktorý navrhujú obciam prehodnotiť. Poslanec Mgr. Patrik Pčolka informoval
o novom autobusovom spojení do Starej Ľubovne, ktorý bude prechádzať cez Námestie sv.
Mikuláša v Starej Ľubovni.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.06 hod.

Zapísala: Iveta Gallová
Mgr. Peter Šlosár
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. František Figula

………………………………..

Martina Mačeková

………………………………..

