Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i, okres Stará Ľubovňa
Zápisnica
z XVIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i,
konaného dňa 22. septembra 2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Starosta obce:

Ing. Štefan Murcko
Prítomní poslanci:
1. Falateková Lenka, Mgr.
2. Figula František, Ing.
3. Janoško Štefan
4. Mancalová Mária, RNDr., MPH
5. Nemergut František
6. Nemergut Vladimír, Ing.
7. Pčolka Patrik
8. Servilová Anna, Mgr
9. Šlosár Peter, Mgr.- prítomný od 17,15 hod.
Ďalej prítomní:
Gallová Iveta – zapisovateľ
Troščáková Mária – ekonómka
Jozef Kušnír, JUDr. Mgr. – kontrolór obce
Ján Wilde, Mgr.
Predložený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský
rok 2016/2017
4. Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2017/2018
5. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2017
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
7. Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2017
8. Návrh na zmenu VZN obce č. 58 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Plaveč
9. Projekty IROP- informácia o projektoch – návrh na podanie ŽoNFP
10.Rôzne
11. Diskusia
12. Interpelácie poslancov
13. 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 8 poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné. Mgr. Peter Šlosár sa ospravedlnil, že príde 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. 210/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
program dnešného XVIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, 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 Mgr. Peter Šlosár, RNDr. Mária Mancalová, Mgr. Lenka
Falateková, prišiel Mgr. Peter Šlosár.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov Ing. Vladimír Nemergut, Ing. František Figula.
Uznesenie č. 211/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
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. Peter Šlosár, RNDr. Mária Mancalová, Mgr. Lenka
Falateková,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie overovateľov zápisnice Ing. Vladimír Nemergut, Štefan Janoško a zapisovateľa Iveta
Gallová.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, 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 3: Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci
školský rok 2016/2017
Správu riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský
rok predniesol prítomným poslancom riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Ján Wilde. Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch bola vypracovaná a predložená v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006
Z.z. zo dňa 16.12.2005 a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006 – R z 25.5.2006.
Riaditeľ poukázal v správe na dobré aj zlé stránky výchovno-vzdelávacej činnosti. Prítomní
poslanci predloženú správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch schválili.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy tvorí prílohu č.
1 k tejto zápisnici
Uznesenie č. 212/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 3: Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci
školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
správu riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský rok
2016/2017.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, 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 :Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2017/2018
V ďalšom bode boli prítomní poslanci oboznámení s informáciou o organizačnom
zabezpečení školského roka 2017/2018. Informáciu prítomným predložil riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr.
Ján Wilde.
Táto informácia bola prítomnými poslancami vzatá na vedomie.

Organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 213/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 4: Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o organizačnom zabezpečení školského roka 2017/2018.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, 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: Správa o hospodárení obce za I. polrok 2017
Správu o hospodárení obce za I. polrok 2017 predniesla prítomným poslancom
ekonómka obce p. Troščáková. Rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením OZ číslo
152/2016 zo dňa 25.11.2016 ako vyrovnaný vo výške 1 071 468 €, z toho škola 515 900 €, obec
555 568 €. Správa obsahuje rozbor plnenia príjmov bežného rozpočtu, príjmy kapitálového
rozpočtu ako aj príjmy finančných operácií. Taktiež ekonómka obce predniesla čerpanie
výdavkov bežného rozpočtu, ktoré sú čerpané v plnení 52,30 %. Následne boli poslanci
informovaní aj o čerpaní finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov.
Prítomní poslanci vzali predloženú informáciu na vedomie.
Správa o hospodárení obce za I. polrok 2017 tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 214/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 5: Správa o hospodárení obce za I. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o hospodárení obce Plaveč za obdobie I. polroka 2017.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, 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: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
V ďalšom bode vystúpil kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý predložil
obecnému zastupiteľstvu obce Plaveč správu o výsledkoch ukončených kontrol za obdobie
prvého polroku 2017. V skúmanom období boli v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Plaveč na 1. polrok 2017 ukončené 4 kontroly. So správou o výsledku
ukončených kontrol za 1. polrok 2017 bol za kontrolovaný subjekt dňa 15.8.2017 oboznámený
starosta obce Ing. Štefan Murcko.
Správa o výsledkoch kontrol za 1. polrok 2017 tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 215/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 6: 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, 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: Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2017
Starosta obce predložil poslancom návrh plánu investičných akcií, ktoré boli
naplánované, ale neboli z určitých dôvodov zrealizované – finančných a iných, resp.
pripravené. Hovoril, že akcie podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa môžu rozdeliť do
troch okruhov:
A. Investičné akcie pre realizáciu,
B. Príprava investičných akcií,
C. Opravy a údržba
Zhodnotenie prípravy a plán investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2017 tvorí príloha č.5 k
tejto zápisnici.
Uznesenie č. 216/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 7: Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce Plaveč v roku 2017.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, 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 na zmenu VZN obce č. 58 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč
Starosta predložil poslancom návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Plaveč č.
74 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 58 o podmienkach poskytovania príspevku na
stravovanie pre dôchodcov v školskej jedálni.
Bod č. I. článok 4 – Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa mení
následne: odsek 2 – výška režijných nákladov u ostatných stravníkov a dôchodcov na jedno
jedlo je 1,28 €.
Bod č. II. – Ostatné ustanovenia všeobecného záväzného nariadenia č. 58 ostávajú nezmenené.
Návrh VZN Plaveč č. 74 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 58 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč tvorí prílohu č. 6 k tejto zápisnici..
Uznesenie č. 217/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 8: Návrh na zmenu VZN obce č. 58 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na VZN obce Plaveč č. 74, ktorým sa mení VZN obce č. 58 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, 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: Projekty IROP- informácia o projektoch – návrh na podanie ŽoNFP
V tomto bode starosta oboznámil poslancov z projektami IROP-Integrovaný regionálny
operačný program. V rámci týchto projektov sa poskytujú dotácie cez eurofondy.

Chodník do Podzámku - Plánoval sa cez vodnú cestu, ktorý zatiaľ nebol zrealizovaný, pretože
tá prvá žiadosť na cezhraničnú spolupráca neprešla. Myšlienka bola dobrá umožniť vodákom
splav po rieke Poprad. Urobili by sa prístrešky, informačné tabule, lavičky a zahrnul by sa
projekt chodník do Podzámku, kde by sa návštevníci dostali k hradu. Starosta hovoril, že aj tak
sa do toho projektu časom pôjde. Zatiaľ bude prechodný len vtedy, keď sa do toho zahrnú
aktivity, ktoré budú prinášať určitý zisk. Čiže na tento chodník ak tento projekt sa nezrealizuje
budú sa hľadať finančné prostriedky z iných projektov.
Zberný dvor- Bol už urobený projekt vydané stavebné povolenie a podaná žiadosť , ale projekt
neprešiel. Je informácia na ďalšie výzvy na zberné dvory. Nebudú zahŕňať suroviny ako papier,
sklo, plasty, ale napr. stavebný odpad, oleje, biologické odpady. Zatiaľ projekt sa nepripravuje
pretože nie sú stanovené podmienky. Pre obec je zaujímavý stavebný odpad, preto starosta dal
poslancom na zváženie kde by sa umiestnil zberný dvor na stavebný odpad.
Hasičská zbrojnica- Boli vyhlásené výzvy. Prvá výzva na dotáciu požiarnej zbrojnice bola
vyhlásená 30.8.2017 získať by bolo možné sumu do 30 000 €. Bude aj ďalšie kolo, ktoré by
bolo dobré využiť. Je potrebné sa rozhodnúť do čoho by sa dalo využiť tieto prostriedky. Urobiť
nadstavbu garáži, alebo postaviť novú. Jedna s alternatív je stará MŠ. Ak by sa to podarilo tak
by sa hasiči odsunuli z centra obce a garáže by ostali voľné pre techniku obce. Bol oslovený
projektant. Ako prvé je potrebné urobiť zameranie existujúceho stavu bývalej MŠ. Pri
rekonštrukcii bývalej MŠ je potrebné urobiť zmenu užívania stavby so stavebnými úpravami a
v konečnom dôsledku musí to byť Požiarna zbrojnica, ktorá musí spĺňať všetky parametre. Musí
mať garáže, sociálne zariadenia, dennú miestnosť a sklady. Najjednoduchšia alternatíva je
pristaviť garáže, sociálne zariadenia ktoré tam už sú a ostane miestnosti by sa využili na dennú
miestnosť a sklady. Strechu zbúrať a postaviť jednoduchú novú. Touto alternatívou by sa
ušetrili financie.
Ihriská- Bola vyhlásená výzva cez Ministerstvo školstva. Urobil sa projekt na detské ihriská a
podala sa žiadosť. Uvažovalo sa nad pozemkom bývalého domu dôchodcov. O mesiac prišlo
oznámenie, že z dôvodu nízkej alokácie prostriedkov výzva bola zrušená. Je predpoklad, že
bude znova vyhlásená ďalšia výzva.
Zateplenie Obecného úradu-Akcia je ukončená - zrealizovaná. Kúrenie zatiaľ nespustené.
Robila sa monitorovacia správa aká by mala byť úspora na energií. Úspora na kúrení by mala
predstavovať 60 % , preto je potrebné urobiť už teraz opatrenia aby sa energie neprekročili.
Ako prvé buď vymeniť kotly, pretože sú staré už asi 10 rokov za nové, ktoré sa dajú modulovať.
Ing. Vladimír Nemergút navrhoval vymeniť kotly z toho dôvodu, že po zateplení je zmenený
charakter budovy. Hovoril, že by bolo dobré osloviť takú firmu ktorá je certifikovaná a má
skúsenosti a referencie . Odišla RNDr. Mancálová, MPH. František Nemergut reagoval, že keď
je to potrebné tak urobiť reguláciu a výmenu kotlov už teraz a nie po dvoch rokoch keď sa zistí
že sa prekročila spotreba energií. Starosta nakoniec hovoril, že osloví nejaké firmy a preverí
aké riešenie by bolo najlepšie.
Cyklotrasy – 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.
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.
Kompostéry- Starosta hovoril poslancom, že prihlášku za člena združenia obci a miest Minčol
bola podaná. 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 kompostovisko.
Teraz je vyhlásená výzva na nákup kompostérov 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 kompostérov 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 kompostéra a ak by nebolo ešte verejné obstarávanie
uskutočnené môže sa počítať cena kompostéra 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.
Lamelový dehydrátor- Projekt je pripravený je potrebné podať žiadosť. Spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 3 096,-- € (t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu).Neoprávnené náklady vrámci výzvy je aj DPH. Starosta hovoril, že je potrebné
schváliť uznesenie, lebo je to jedna s príloh k žiadosti NFP. Starosta prečítal návrh uznesenia,
poslanci súhlasili a nemali žiadne otázky.
Uznesenie č. 218/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 9: Projekty IROP- informácia o projektoch – návrh na podanie ŽoNFP
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
1.
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ČOV Plaveč, odvodnenie kalu
lamelový dehydrátor“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd,
kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce,
2.
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 3 096,-- € (t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu),
3.
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Plaveč,
4.
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 9: Projekty IROP- informácia o projektoch – návrh na podanie ŽoNFP
Integrovaná cezhraničná spolupráca- Termín na podanie žiadosti je 29.9.2017.Starosta
hovoril, že ho oslovili z mestského úradu Muszyna do spoločného projektu na Mikroprojekty
Intereg 20104-2020. Potrebujú urobiť archeológiu na určitých miestach. Robí sa obnova hradu
preto je to zaujímavá ponuka. Obec by išla do sumy maximálne 50000 € do ktorých by sa

započítala aj investičná činnosť a mäkké aktivity. Muszyna bude vedúci partner a projekt sa
bude podávať v Poľsku. V rámci tohto projektu by sa urobila obnova najväčšej veže
juhozápadného paláca, urobili by sa vypadnuté múry, zakonzervoval sa by sa vrch veže a
vymenili by sa záklenky, ktoré sú nad oknami. Šiel by do toho dodávateľ a urobilo by sa verejné
obstarávanie .Výkopové práce by sa urobili svojpomocne so zamestnancami, ktorí pracujú na
hrade. Poslanci súhlasili a nemali žiadne otázky.
Muszyna a Plaveč – ochrana kultúrneho dedičstva s citom tvorí prílohu č.7 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 219/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 9: Projekty IROP- informácia o projektoch – návrh na podanie ŽoNFP
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
1.
predloženie ŽoNFP v rámci výzvy cezhraničnej spolupráce Intereg Poľsko - Slovensko
mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK projekt - aktivitu „Ochrana, obnova a
prezentácia kultúrnej pamiatky Hrad Plaveč – južná časť juhozápadného paláca“, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
2.
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,
3.
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Plaveč,
4.
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Uznesenie č. 220/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 9: Projekty IROP- informácia o projektoch – návrh na podanie ŽoNFP
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu starostu obce o pripravovaných a realizovaných projektov cez jednotlivé programy
IROP a cezhraničnej spolupráce Intereg Poľsko - Slovensko.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

------

K bodu 10: Rôzne
Problematika bytových domov: Starosta spolu s Patrikom Pčolkom mali stretnutie s
obyvateľmi bytových domou ul. Železničiarska 364, 365 a 366 ohľadom parkovísk, garáží a
odpredajom pozemkov pod bytovými domami. V bytovom dome 366 nie sú odkúpené všetky
byty, preto nie je možné im pozemok pod bytovým domom odpredať. Kotolňa ktorá bola
zbúraná pri bytovom dome 365 má tam určitý podiel aj bytové družstvo takže nedá sa to doriešiť
zo strany obce, je potrebné upraviť podiel na spoločných priestoroch bytového domu 365 zo
strany SOBD. Združenie obyvateľov bytového domu 365/45,podali dňa 19.9.2017 ohlásenie
drobnej stavby za účelom obmedzenia prístupu pre autá po komunikácií, kde žiadali umiestniť
medzi bytovými domami osadiť 3 betónové alebo železné stĺpy. Poslanci súhlasili s osadením
týchto stĺpov. Ohľadom parkovísk starosta im vysvetlil, že to nie je záležitosť obce musia si ich
vybudovať sami. Parkoviská by mali byť ako súčasť bytových domov. Ďalšia požiadavka
obyvateľov bola presun garáži k ceste sú tam 2 voľné miesta. Žiadosti si podali Toporcer a
Duch. Poslanci súhlasili, aby si tie garáže presunuli na tie voľné miesta a ostatné požiadavky
aby si obyvatelia bytových domou riešili do budúcna už len cez správcu domu bytového
družstva.
Uznesenie č. 221/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce o problematike bytových domov súp. číslo 364, 365, 366 a o stretnutí
s občanmi bytového domu súp. číslo 365,
b/ o d p o r ú č a
v problematike bytových domov súp. číslo 364, 365, 366 a akýchkoľvek ďalších požiadavkách
tieto riešiť prostredníctvom zástupcu (osoby) väčšiny vlastníkov bytov v bytových domoch.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 10: Rôzne
Starosta oboznámil poslancov s parcelou, ktorá by bola do budúcna využiteľná pre obec.
Je to parcela KNE 1299/135, ktorá sa nachádza v blízkosti hradu Plaveč. Táto parcela je
súkromná ktorá je vo vlastníctve 9 spoluvlastníkov. Bolo by potrebné dať urobiť znalecký
posudok určiť sumu a ponúknuť spoluvlastníkom odpredaj parcely pre účely obce. Starosta sa
pýtal poslancov na ich názor. Poslanci nemali žiadne výhrady voči odkúpeniu tejto parcely.
Mapa, listy vlastníctva tvoria prílohu č. 8 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 222/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu starostu obce o návrhu na vysporiadanie parcely KNE 1299/135-zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1192 m2, ktorá sa nachádza v blízkosti Hradu Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 10: Rôzne
Starosta oboznámil poslancov o zmene zákona pri vybavovaní sťažností, predložil návrh
zásad pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Plaveč. Materiály poslal poslancom
emailom na preštudovanie. Na základe tejto zmeny bolo potrebné vytvoriť komisiu zo
zastupiteľstva. Komisia pre sťažnosti v podmienkach obce Plaveč musí mať päť členov. Do
komisie boli zvolení - RNDr. Mária Mancalová, MPH, Ing. Vladimír Nemergut, Štefan Janoško
a dvaja náhradníci- Patrik Pčolka a Mgr. Lenka Falateková.
Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Plaveč tvorí prílohu č. 9 k tejto
zápisnici.
Uznesenie č. 223/2017
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 22.09.2017
K bodu 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s c h v a ľ u j e
zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Plaveč podľa predloženého návrhu,
b/ z r i a ď u j e
osobitnú komisiu obecného zastupiteľstva na úseku prešetrovania a vybavovania sťažností s
názvom: „Komisia pre sťažnosti v podmienkach obce Plaveč“ v zložení:
- RNDr. Mária Mancalová, MPH
- Ing. Vladimír Nemergut
- Štefan Janoško
1. náhradník komisie - Patrik Pčolka
2. náhradník komisie - Mgr. Lenka Falateková
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

V ďalšom bode starosta informoval poslancov o novovytvorenom programe
„mapadigital“ pre obec Plaveč, ktorý je umiestnený aj na internetovej stránke obce Plaveč.
V tomto programe sa dajú zistiť adresy, trasy ako vedú verejné osvetlenia, elektrické vedenie,
kanalizácia, vodovod, plynovod, parcely registra C a E ktoré sú aktuálne s katastra. Odišla
Mgr. Lenka Falateková.
-----K bodu 11 a 12 : Diskusia a interpelácia poslancov
Starosta v krátkosti oboznámil poslancov so zámerom firmy CRH ktorá robí ťažbu
štrkopiesku v dobíjacom priestore Plaveč o zmenu územného plánu obce. Už na XVI. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva 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. Bola to len informácia ktorú poslanci
vzali na vedomie.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.18 hod.

Zapísala: Iveta Gallová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Nemergut, v.r.
Štefan Janoško, v.r.

