
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 22. 02 .2019 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. Vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2018.  

5. Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2018.  

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018.  

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.  

8. Návrh vnútornej smernice o verejnom obstarávaní.  

9. Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce.  

10. Návrh plánu investičných akcií obce na rok 2019.  

11. Návrh na odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

12. Návrh VZN obce Plaveč o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Plaveč.  

13. Rôzne  

14. Interpelácie poslancov  

15. Záver  

 

K bodu 1 a 2 : 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, poslanci nevzniesli k programu žiadne 

námietky. 

 

Uznesenie č. 18/2019  

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 III. riadneho zasadnutia 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 3: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do ktorej 

odporučil poslancov Mgr. Monika Vojteková, Ľubomír Kober, Ing. František Figula . 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov  Mgr. Lenka Falateková, Mgr. Dominik 

Lorek. Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. 

 

Uznesenie č. 19/2019 

z III. 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: Mgr. Monika Vojteková, Ľubomír Kober, Ing. František Figula 

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

- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Lenka Falateková, Mgr. Dominik Lorek, 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: Vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2018.  

 

V tomto bode starosta predniesol poslancom vyhodnotenie plnenia uznesení  Obecného 

zastupiteľstva v Plavči za II. polrok 2018. Poslanci k tomuto bodu nemali žiadne otázky. 

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Plavči za II. polrok 2018 tvorí príloha č.1  

k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 20/2019 

z II. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu o vyhodnotení plnenia uznesení za II. polrok 2018. 

 

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: Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2018.  

 

Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 o inventarizácii predniesla prítomným poslancom 

ekonómka obce M. Troščáková. Správa bola vypracovaná na základe príkazu starostu obce č. 1/2019 



zo dňa 2.1.2019. Predmetom inventarizácie bol neobežný majetok, obstaranie dlhodobého hmotného 

a nehmotného, ako aj finančného majetku, poskytnuté preddavky na dlhodobý H a N majetok, obežný 

majetok, vlastné imanie, záväzky, operatívna evidencia, platová inventúra zamestnancov. 

Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2019 tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 21/2019 

z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2018. 

 

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. 2018. 

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: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018. 

Správu o kontrolnej činnosti  za rok 2018 predniesol prítomným poslancom kontrolór obce 

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. Správa bola predložená v súlade s § 18 f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s návrhom plánu kontrolnej činnosti 

kontrolóra obce Plaveč na 1. a 2. polrok 2018. 

Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 tvorí prílohu č. 3  k tejto zápisnici. 

 

- - - - - - 

 

 

K bodu 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. 

 

O návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019 informoval poslancov 

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. Prítomní poslanci predložený návrh schválili a prijali nasledovné uznesenie. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019 tvorí príloha č. 4 k tejto zápisnici . 

 

 



 

Uznesenie č. 22/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. a 7 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018. 

b/ s ch v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. 

c/ p o v e r u j e 

hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

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 8: Návrh vnútornej smernice o verejnom obstarávaní.  

 

Návrh vnútorne smernice o verejnom obstarávaní starosta poslal poslancom emailom na 

preštudovanie. Starosta vysvetlil poslancom že došlo k zmenám vo finančných limitoch. Poslanci 

zobrali na vedomie a prijali nasledovné uznesenie. 

Návrh vnútornej smernice o verejnom obstarávaní tvorí príloha č.5 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 23/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Návrh vnútornej smernice o verejnom obstarávaní. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) s ch v a ľ u j e 

vnútornú smernicu č. 3 k zadávaniu civilných 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 



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 9: Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce. 

 

V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predniesol všetky žiadosti 

o schválenie dotácie z rozpočtu obce Plaveč, ktoré boli doručené do podateľne obce do stanoveného 

termínu v súlade s VZN obce Plaveč č. 55 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Jednotlivé žiadosti 

boli prerokované aj na zasadnutí obecnej rady, ktorej odporúčanie bolo predložené na zasadnutie 

zastupiteľstva. Poslanci po  krátkej diskusii súhlasili s výškou dotácií pre všetkých, ktorí podali 

žiadosti avšak  pre Asociáciu samaritánov Slovensko dotáciu zamietli. Poslanec Kober navrhol 

neposkytnúť dotáciu pre FS Plavčanka z dôvodu, že súbor má voči obci dlh, a to pôžičku na 

spolufinancovanie projektu Interreg. Kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír v diskusii uviedol, že 

splatnosť pôžičky ešte nevypršala, a preto má súbor Plavčanka nárok na dotáciu. Poslanci hlasovali 

o schvaľovaní dotácii pre jednotlivých žiadateľov nasledovne:  jednohlasne súhlasili s poskytnutými 

dotáciami pre všetky organizácie okrem  FS Plavčanka kde boli 5 poslanci za poskytnutie dotácie, 4 

proti. Pre dotáciu ASSR boli 4 poslanci za poskytnutie dotácie, 3 proti a 2 sa hlasovania zdržali. 

Poslanci schválili celkové uznesenie nasledovne:  

 

Uznesenie č. 24/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 a/ s ch v a ľ u j e  

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2019 nasledovne: 

1. Dobrovoľný hasičský zbor Plaveč vo výške 750€, z toho 450€ na činnosť a 300€ na akcie, 

2. Folklórny súbor Plavčanka vo výške 1260€, z toho 500€ na činnosť a 760€ na akcie, 

3. Folklórny súbor Kalina vo výške 810€, z toho 500€ na činnosť a 310€ na akcie, 

4. OZ Džatky pre všetko vo výške 900€, z toho 200€ na činnosť a 700€ na akcie, 

5. TJ Poľnohospodár Plaveč v celkovej výške 3700€, 

6. Asociácia samaritánov Slovenska v celkovej výške  0 €, 

7. Gréckokatolícka charita Prešov v celkovej výške 300€, 

8. Spišská katolícka charita v celkovej výške 300€.  

b/ ž i a d a 

 

starostu obce v súlade s platným VZN obce Plaveč o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč 

uzatvoriť zmluvy o poskytnutí dotácií.  



 

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 10: Návrh plánu investičných akcií obce na rok 2019. 

 

Ďalším bodom programu bol návrh plánu investičných akcií obce na rok 2019 o ktorých 

informoval prítomných poslancov starosta obce. Ide o akcie ktoré sú v pláne a do ktorých sa obec 

zapojila v rámci grantových výziev.  

Investície s vlastných zdrojov: 

1.Rekonštrukcia kultúrneho domu-  stavebná činnosť je ukončená. V priebehu budúceho 

týždňa bude kontrolný deň.  Starosta informoval poslancov, že termín dokončenia výstavby kultúrneho 

domu bude podľa zhotovovateľa v marci 2020. Starosta ďalej hovoril, že obec sa bude uchádzať o 

dotáciu  na zateplenie budovy obecného domu cez  envirofond, ak budeme oprávnenými žiadateľmi – 

nebude potrebné preukázať energetické úspory.   

2.Vybudovanie autobusovej zastávky v smere na Prešov. Starosta hovoril, že požiadal 

Slovenskú správu ciest a Slovenský pozemkový fond o presunutie zastávky smerom na Starú Ľubovňu 

a vybudovanie novej v smere na Prešov. V rámci toho začal aj pripravovať podklady na osvetlenie 

priechodu k zastávke.  

3.Osadenie bezpečnostných zrkadiel v kritických miestach obce 

4.Vybudovanie trativodu na ul. Školská. 

5. Asfaltovanie cesty- toho roku bola navrhnutá ul. Vansová, kde je potrebné cestu rozšíriť, 

avšak v prípade, že sa obec zapojí do projektu v rámci ktorého by sa mal vybudovať chodník do 

Podzámku a žiadosť bude podporená, cesta sa tento rok asfaltovať nebude.  

 

Uznesenie č. 25/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Návrh plánu investičných akcií obce na rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e  

plán investičných akcií obce na rok 2019 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 11: Návrh na odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 V tomto bode starosta hovoril o uznesení, ktoré sa zrušilo z minulého roka išlo o 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 . Žiadateľmi boli Jana Kuzárová a Miroslav Kuzár, Mníšek nad Popradom. Bolo to 

odsúhlasené, ale žiadatelia si dali urobiť geometrický plán. Po zameraní sa ukázala ešte jedna parcela, 

ktorá je v tejto časti ktorú má Slovenský pozemkový fond od ktorého si žiadatelia odkupujú parcelu v 

rozlohe 3 m2. Ide o navýšenie výmery o 3 m2. Starosta hovoril, že podali novú žiadosť už aj 

s geometrickým plánom. Poslanci súhlasili s odpredaním parcely ako prípad hodný osobitného zreteľa 

a prijali nasledovné uznesenie.   

 

 

Uznesenie č. 26/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11. 

Návrh na odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ r u š í  

svoje uznesenie č. 16/2018 zo dňa 22. 12. 2018.  

b/ s ú h l a s í  

so zverejnením zámeru odpredaja časti pozemku KN-E 1512/301 – ostatná plocha v katastrálnom 

území obce Plaveč – 1. diel o výmere 14 m2 a 2. diel o výmere 3m2 tak, ako je uvedené v priloženej 

kópií geometrického plánu č. 50124781-57/18 zo dňa 28. 12. 2018, vypracoval Ing. Martina Jarošová, 

úradne overil Ing. Jarmila Firmentová ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom 

o majetku obcí a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč. Pozemok je vedený na 

LV č. 1352. , k. ú. Plaveč ako parcela KN-E 1512/301. 

Odôvodnenie dôvodu osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí 

s nehnuteľnosťami žiadateľa, ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich a tvoria s nimi celok. Prevádzanú 

nehnuteľnosť kupujúci dlhodobo užíva a udržiava. Pre obec je daná parcela nevyužiteľná.   

c/ ž i a d a  

starostu obce zverejniť tento zámer 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, 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 11: Návrh na odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

V tomto bode starosta hovoril poslancom že 14.9.2018 obecné zastupiteľstvo v Plavči 

odpredalo ďalšiu parcelu ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zmenil sa zákon a každý takýto 

odpredaj musí mať odôvodnenie v uznesení. Poslanci schválili uznesenie ešte v roku 2018, bola 

podpísaná zmluva ale pri návrhu na vklad to bolo vrátené naspäť, pretože nebolo v uznesení 

odôvodnenie osobitného zreteľa. Je potrebné ešte raz prijať uznesenie s odôvodnením. Ide o žiadateľa 

Františka Šidlovského, ktorý žiadal odkúpenie pozemku KN-C 711/4 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 97 m2, k. ú. Plaveč. Poslanci súhlasili a prijali nasledovné uznesenie. 

 

 

 

Uznesenie č. 27/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11. 

Návrh na odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ m e n í   

svoje uznesenie č. 294/2018 zo dňa 14. 9. 2018.  

b/ s ch v a ľ u j e   

v súlade s §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč 

predaj majetku obce Plaveč formou osobitného zreteľa – pozemok KN-C 711/4 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 97 m2, k. ú. Plaveč, vytvorený geometrickým plánom č. 67/2018 zo dňa 

1. 10. 2018, vyhotovil Zdeno Baláž – geodet, Nová Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením od parcely 

KN-C 711/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú obce Plaveč, vedený na LV č. 1. žiadateľovi 

Františkovi Šidlovskému, Školská 39/8, 065 44 Plaveč v cene 3,30€/m2. Kupujúci uhradí všetky 

náklady spojené s prevodom.    

Odôvodnenie dôvodu osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí 

s nehnuteľnosťami žiadateľa, ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich a tvoria s nimi celok. Prevádzanú 

nehnuteľnosť kupujúci dlhodobo užíva a udržiava. Pre obec je daná parcela nevyužiteľná. 

   

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 12: Návrh VZN obce Plaveč o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Plaveč.  

 

 V tomto bode starosta predložil poslancom návrh VZN obce Plaveč o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce Plaveč, ktorý im poslal v materiáloch na preštudovanie. Poslanci s 

návrhom súhlasili okrem čl.3 o používaní pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky. 

Ľubomír Kober navrhoval aby sa zakázala zábavná pyrotechnika na Silvestra počas obecnej akcie, kde 

sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí. Starosta  dal hlasovať o zmene a doplnení návrhu VZN obce 

Plaveč o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Plaveč. Poslanci súhlasili s doplnením 

návrhu VZN. Patrik Pčolka predniesol návrh, aby sa zábavná pyrotechnika mohla používať 
31.decembra od 20.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, t. j. do 1.januára. Tento návrh neprešiel.  

 

Všeobecného záväzné nariadenia č. 1/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Plaveč 

tvorí príloha č. 6  k tejto zápisnici. 

Po diskusii schválili poslanci nasledovné uznesenie:  

 

 

Uznesenie č. 28/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12. 

Návrh VZN obce Plaveč o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Plaveč. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s a    u z n á š a  

na VZN obce Plaveč č. 1/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Plaveč 

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 13: Rôzne 

V tomto bode starosta hovoril o projektoch, ktoré sú z iných zdrojov na  spolufinancovanie 

a sú v súčasnom období v príprave, resp. sú podané. 

1. Rozšírenie kamerového systému- projekt je vyhlásení cez Ministerstvo vnútra SR je to 

výzva v rámci prevencie kriminality. Projekt je v štádiu spracovávania. Starosta ukázal poslancom na 

ktoré miesta by sa umiestnili nové kamery. Ako prvá centrum obce, nový kultúrny dom, nákupné 

stredisko Jednota, križovatka pri ZŠ s MŠ, obecný úrad križovatka.  

2. Vybudovanie detského ihriska- v rámci výzvy rozvoja športu úradu vlády. Ide o 

vybudovanie detského ihriska v centre obce (bývalý klub dôchodcov). Starosta ukázal poslancom 

návrh ako bude vyzerať z rozmiestnením všetkých prvkov ihriska. Výška dotácie je 12000 eur 

a spolufinancovanie  je 5%. 



3. Rekonštrukcia šatní na ihrisku ,,Laža“- v rámci výzvy Ministerstva financií je žiadaných 

9000 eur a spolufinancovanie je 10%. V rámci tejto výzvy by sa zrekonštruovali určité priestory  

šatní. Okná zo starého kultúrneho domu budú osadené v priestoroch šatní. 

4. Obnova kultúrneho dedičstva hrad Plaveč- v rámci Ministerstva kultúry obnovme si svoj 

dom. Tam je žiadaných 33500 eur a vlastné zdroje vo výške 1800 eur. Projekt schválený prebieha 

proces hodnotenia. 

5. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice- schválená dotácia vo výške 30000 eur, vlastný vklad je  

pripravený projekt vo výške 20466,80 eur. Dotácia sa môže využiť do roku 2021. 

6.Výzva Šanca pre región-v rámci tejto výzvy je možnosť vybudovanie chodníka do časti 

Podzámok ide to v rámci výzvy na sprístupnenie kultúrnych pamiatok. Poslanci zvážili a po krátkej 

diskusii súhlasili žeby sa do tohto projektu obec zapojila.  

7. Poslanci sa zaoberali aj drevenicou na ul. Popradská, ktorú vlastní obec. Majitelia pozemku 

žiadajú jej včasné odstránenie z daného pozemku, ale obec momentálne nemá financie na jej 

premiestnenie ku hradu Plaveč nakoľko si to bude podľa predbežných odhadov vyžadovať približne 

50 tisíc eur. Poslanci navrhli drevenicu odpredať. Starosta uviedol, že je potrebné počkať na 

zasadnutie Masky (Miestna akčná skupina) ktorá má premiestnenie drevenice k hradu financovať.  

 

 

Uznesenie č. 29/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13. 

Rôzne – informácia o zapojení sa do grantových výziev. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu starostu obce o zapojení sa obce Plaveč v rámci výziev. 

 

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 13: Rôzne 

V tomto bode starosta informoval poslancov  o cyklotrase, ktorá je už pred odovzdaním 

a kolaudáciou. Je potrebné urobiť ešte altánok, ktorý bude postavený pri vstupe na ihrisko na 

parkovisku. Altánok má byť ukončený do konca marca, osadia sa tabule a v apríli sa spustí aplikácia, 

ktorá zachytáva všetky cyklotrasy. Ďalej starosta informoval poslancov, že kultúrna komisia 

pripravuje program na 750 výročie obce Plaveč. Slávností budú od 12. do 14.7.2019. Ďalej sa poslanci 

zaoberali problematikou, že s obecných hydrantov čerpajú hasiči z okolia vodu. Starosta informoval, 

že sa informoval u riaditeľa okresných hasičov (p. Haľko) ktorý uviedol, že vodu z hydrantov 

používajú iba po zásahu a dobrovoľní hasiči to majú mimo zásahu zakázané.  



 

K bodu 14: Interpelácie poslancov 

 

 Poslanec Mgr. Patrik Pčolka informoval o novom autobusovom spojení do Starej Ľubovne, 

ktorý bude prechádzať cez Námestie sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. 

 

K bodu 15: Záver 

  

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

a zasadnutie OZ ukončil. Zapisovateľka Gallová zakričala Hurá.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.57 hod. 

                                                                                      

 

 

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Lenka Falateková                                                       ……………………………….. 

 

Mgr. Dominik Lorek                                                          ……………………………….. 

 


