Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i, okres Stará Ľubovňa
Zápisnica
z XIX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i,
konaného dňa 24. novembra 2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Starosta obce:
Ing. Štefan Murcko
Prítomní poslanci:
1. Falateková Lenka, Mgr.
2. Figula František, Ing.
3. Mancalová Mária, RNDr., MPH
4. Nemergut František
5. Nemergut Vladimír, Ing.
6. Servilová Anna, Mgr
7. Šlosár Peter, Mgr.- prítomný od 17,15 hod.
Ospravedlnení:
1. Janoško Štefan
2. Pčolka Patrik
Ďalej prítomní:
Gallová Iveta – zapisovateľ
Troščáková Mária – ekonómka
Jozef Kušnír, JUDr. Mgr. – kontrolór obce -prítomný od 18.40 hod.
Jozef Smetanka - správca farnosti - prítomný od 20.00 hod
Predložený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh VZN obce, ktorým sa mení VZN obce č. 71 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Plaveč pre rok 2017
4. Návrh VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2018
5. Problematika miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Audítorská správa o overení účtovnej uzávierky obce za rok 2016
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2018
9. Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 5
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 7 poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné.
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. 224/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
program dnešného XIX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár,
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. Lenka Falateková, RNDr. Mária Mancálová, MPH, Ing.
František Figula
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov Ing. Vladimír Nemergut, František Nemergut.
Uznesenie č. 225/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
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. Lenka Falateková, RNDr. Mária Mancalová, Ing. František
Figula,
b/ b e r i e n a v e d o m i e

určenie overovateľov zápisnice Ing. Vladimír Nemergut, František Nemergut a zapisovateľa
Iveta Gallová.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu č.3: Návrh VZN obce, ktorým sa mení VZN obce č. 71 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017
Starosta predložil poslancom návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Plaveč č.
71 ktorým sa mení výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia. Je to príspevok na originálne kompetencie ZŠ s MŠ, ktorá je v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Plaveč. Toto VZN č.71 bolo schválené v roku 2016 pre rok 2017. Keďže v
priebehu roka nastali zmeny, pretože došlo k navýšeniu platov pedagogickým zamestnancom
od 1.9.2017, mohli si učitelia počas roka urobiť kredity a práve preto sa musí upraviť výška
príspevkov na originálne kompetencie pre rok 2017. V rámci tohto VZN č.71 sa mení len článok
č.2 – určenie výšky dotácie. Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené. Odišla Mgr. Anna
Servilová.
Návrh VZN obce, ktorým sa mení VZN obce č. 71 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Plaveč pre rok 2017 tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 226/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 3: Návrh VZN obce, ktorým sa mení VZN obce č. 71 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na VZN obce Plaveč č. 75, ktorým sa mení VZN obce č. 71 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Plaveč pre rok 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

------

K bodu č. 4: Návrh VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok
2018
V tomto bode starosta hovoril o všeobecnom záväznom nariadení č. 76 pre rok 2018.
Účelom všeobecného záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a výšku dotácie na prevádzku, mzdy v
zariadení školského stravovania a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce Plaveč na kalendárny rok 2018. Došla Mgr. Anna Servilová. Starosta v tomto bode prečítal
poslancom všetky články, ktoré obsahuje VZN č. 76. V čl. 2 je už prepočítaná výška dotácie na
rok 2018.
Návrh VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2018 tvorí príloha č.2
k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 227/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 4: Návrh VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok
2018
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na VZN obce Plaveč č. 76 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2018 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 5: Problematika miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Starosta zaradil tento bod do programu kvôli tomu, pretože do roku 2024 sa musia
upraviť sadzby dane tak aby najnižšia sadzba dane napr. so stavieb a najvyššia bola maximálne
10 násobok. Starosta prečítal všetky stavby na ktoré sa uplatňujú dane. Preto je potrebné upraviť
všeobecne záväzné nariadenie aby sa splnila podmienka. Ak by sa upravilo VZN so stavieb tak
by sa upravila aj sadzba dane s pozemkov. Teraz keď už prebehli komasácie sú parcely v regisri
C, je potrebné prejsť každý jeden pozemok či je priznaný, pretože každý jeden pozemok musí
byť zdanený. Je potrebné upraviť sadzbu dane na ostatné plochy mimo obce, pretože sadzba
dane je rovnaká ako za zastavané plochy a záhrady. Dane s bytov sú jednotné, preto nie je
potrebné nič upravovať. Komunálne odpady a stavebné odpady - starosta a poslanci
prehodnocovali výšku poplatku za komunálny odpad, ktorý sa ani pre budúci rok nemení a

ostáva na sume 15,11 € pre jedného občana. Spoločnosť EKOS, ktorá zabezpečuje vývoz TKO
avizuje zvýšenie poplatkov a preto je pravdepodobné, že sa zvýšenie odrazí aj na miestnom
poplatku za vývoz na rok 2019. Podľa aktuálnych nákladov a prepočtov je hodnota jedného
vývozu 17,58 €. Ako sa zmení výška tohto poplatku bude zrejmé na konci budúceho roka.
Problematika miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí
príloha č. 3. k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 228/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 5: Problematika miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce o problematike miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady,
b/ s a u z n á š a
na VZN obce Plaveč č. 51 – zmena a doplnenie 2, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
obce Plaveč č. 51 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 6: Audítorská správa o overení účtovnej uzávierky obce za rok 2016
Starosta prečítal poslancom správu z auditu účtovnej závierky ktorá sa uskutočnila v
obci Plaveč dňa 12.10.2017. Kontrolu vykonala Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, ktorá
konštatovala, že Obec Plaveč konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. Ďalej prečítal správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, kde Ing. Mgr.
Vadinová Hedviga napísala, že na základe jej poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej,
ktoré získala počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, je povinná uviesť, či zistila
významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú obdržala pred dátumom
vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti konštatovala, že neexistujú žiadne zistenia,
ktoré by mala uviesť.
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Plaveč -správa
s auditu účtovnej závierky tvorí príloha č. 4. k tejto zápisnici.
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Plaveč -správa
s auditu konsolidovanej účtovnej závierky tvorí príloha č. 5. k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 229/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 6: Audítorská správa o overení účtovnej uzávierky obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
audítorskú správu audítora o overení účtovnej závierky obce Plaveč a konsolidovanej účtovnej
závierky obce Plaveč za rok 2016.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 7: Návrh rozpočtu obce na rok 2018
O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária Troščáková,
ktorá predniesla poslancom návrh rozpočtu na rok 2018.
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 tvorí príloha č. 6. k tejto zápisnici.
K bodu 8: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2018
V ďalšom bode vystúpil kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý predložil
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019
- 2020. Hovoril, že návrh rozpočtu obce preskúmal z hľadiska jeho zákonností a súladu s
právnymi predpismi SR a nariadeniami obce Plaveč, z hľadiska metodickej správnosti
rozpočtovej klasifikácie stanovenej Ministerstvom financií SR, z hľadiska efektívnosti,
účelnosti a hospodárnosti navrhovaného nakladania s rozpočtovými prostriedkami i z hľadiska
povinnosti obce zostaviť návrh viacročného rozpočtu. Na základe zistených skutočností
kontrolór obce Plaveč doporučil obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce na
rok 2018 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020 vziať na vedomie.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu viacročného rozpočtu na roky
2019 - 2020 tvorí príloha č. 7. k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 230/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 7: Návrh rozpočtu obce na rok 2018
K bodu 8: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
1. návrh rozpočtu obce Plaveč na roky 2019 a 2020,
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2019-2020,
b/ s c h v a ľ u j e
1. rozpočet obce Plaveč na rok 2018 bez programovej štruktúry podľa predloženého návrhu,
2. v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vykonávanie zmien rozpočtu obce na rok 2018 starostom obce presunom
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky.
Hlasovanie:

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----Starosta privítal správcu farnosti Jozefa Smetanku, ktorý informoval o činnosti, ktorú
chce v kostole zrealizovať. Za najväčší problém považuje vlhkosť v kostole, čím je kostol
"zatuchnutý" a preto je potrebné ho odvlhčiť. Zároveň chce rozšíriť aj sakristiu pre potreby WC
a prerobiť okná, ktoré sa nedajú otvárať. Na to všetko, ale nie sú peniaze, a preto sa hľadali
možnosti financovania, a to cez zbierky, ktoré by mohli začať organizovať. Poukázal aj na zlú
vzduchotechniku, ktorá podľa odborníkov poškodzuje orgán. Zároveň informoval poslancov o
zmene dátumu Plavečského odpustu, ktorý by mal byť v budúcom roku 22. júla. Ako hlavný
dôvod tejto zmeny uviedol kňaz to, že kostol nebol konsekrovaný podľa pravidiel a preto je
slávenie odpustu posunuté na sviatok sv. Margity podľa cirkevného kalendára. Za
problematické považuje správca farnosti aj tzv. stráženie Božieho hrobu hasičmi počas sviatkov
Veľkej noci, ktorí podľa jeho slov svojím striedaním rušia veriacich pri modlitbe. Upozornil aj
na organizovanie športových a kultúrny podujatí počas cirkevných sviatkov.
Odišli Mgr. Peter Šlosár a RNDr. Mária Mancálová, MPH.
K bodu 9: Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 5
Ďalším bodom programu bol Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové
opatrenie č.5. O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária
Troščáková, ktorá predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu na rok 2017.
Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 zo dňa 24.11.2017 tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnici.

Uznesenie č. 231/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 9: Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Plaveč na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 5 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, František Nemergut,
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

Ing.

K bodu 10: Rôzne
V tomto bode starosta informoval poslancov s návrhom na vybudovanie zariadenia.
Ponuka prišla od p. Kačmára od Stropkova na vybudovanie zariadenia pre seniorov ako trvalé
ubytovanie s kapacitou 40 osôb. Dalo by sa vytvoriť asi 20 pracovných miest hlavne pre ženy.
Potrebuje pozemok o výmere 20 árov. Uzavrela by sa zmluva o budúcej zmluve aby mal p.
Kačmár podklad ku žiadosti o euro fondy. Pokiaľ by prešiel projekt uzavrela by sa zmluva s
tým, že pozemok by sa odpredal až po kolaudácii stavby aby pozemok bol využitý na taký účel
na aký by sa odpredal. Je potrebné vytipovať pozemky. Bude sa riešiť na najbližšom zasadnutí
v decembri. Ďalej starosta informoval poslancov o podaných projektoch do ktorých sa obec
Plaveč zapojila.
Zateplenie obecného úradu Plaveč - starosta hovoril, že zateplenie bolo úspešne ukončené.
Čaká sa len na finančné vysporiadanie.
Cyklotrasa - projekt je v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľsko. Ukončené je
verejné obstarávanie. Projekt je v realizácií už je po odovzdaní staveniska. Toho roku chce ešte
Nová Ľubovňa vysypať cesty, urobiť zábradlia v Lesnici. Úseky a časti obce Plaveč je v pláne
zrealizovať na jar 2018. Termín dokončenia stavby je do konca októbra 2018. Preklenovací
úver zoberie za všetky obce Ľubovnianske regionálne združenie.
Uznesenie č. 232/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
mení
svoje Uznesenie č. 183/2017 z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa
24.02.2017 k bodu 10: Príprava a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s c h v a ľ u j e
1. zapojenie do aktivít projektu: „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný
európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklookruhu
spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) v súlade so zmluvou
o poskytnutí NFP č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 - 00 zo dňa 15.02.2017 a prílohou č. 4 ku
tejto zmluve Aktuálna žiadosť o NFP, a v súlade s Partnerskou zmluvou na realizáciu
projektu č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele poľsko-slovenského pohraničia,
identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa –
výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu zo dňa 06.12.2016
(ďalej len „Zmluva o NFP“),
2. zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške
50.000,--€, čo predstavuje časť z investičných oprávnených nákladov v katastrálnom území
Plaveč, ostatnú časť spolufinancovania, ktorej výška bude identifikovaná po ukončení
verejného obstarávania aktivít Projektu, zabezpečí formou preklenovacieho úveru, ktorého
príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo:
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 a súhlasí s akceptáciou požiadaviek
banky na spolu ručenie za alikvotnú časť preklenovacieho úveru pre Ľubovnianske
regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa,
IČO: 37793225
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu alikvotne ku výške
výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4, Príloha k Výpočtu
spolufinancovania z 10.01.2017, realizovaná na katastrálnom území obce vo výške 14.370,-€, čo predstavuje 5% z investičných nákladov v katastrálnom území Plaveč,

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške 9.000,--€,
čo predstavuje 17,75% z neoprávnených nákladov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP,
príloha č. 4, Príloha k Výpočtu spolufinancovania z 10.01.2017,
5. zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov, ktoré budú použité na splátku alikvotnej
čiastky úrokov z preklenovacieho úveru konečného prijímateľa pomoci Ľubovnianskeho
regionálneho združenia, sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 vo
výške alikvotne ku výške úveru investičných nákladov v katastrálnom území Plaveč,
b/ o d p o r ú č a
uzatvoriť pre tento účel Zmluvu v zmysle platnej legislatívy s Ľubovnianskym regionálnym
združením miest a obcí Stará Ľubovňa, Sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO:
37793225.
4.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, František Nemergut,
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Ing.

-----Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Plaveč – projektový zámer bol vyhodnotený
s pozitívnym hodnotením, preto bolo možné pristúpiť k podaniu žiadosti o NFP, ktorá je teraz
v polohe posudzovania.
Integrovaná cezhraničná spolupráca- Starosta hovoril, že ho oslovili z mestského úradu
Muszyna do spoločného projektu na Mikroprojekty Intereg 2014-2020. 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. Projekt je podaný a je v posudzovaní. 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 by sa vrch veže a opravili 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.
Tajomstvá podhradia kráľovskej cesty- je podaný projekt v rámci Interegu - PoľskoSlovenského pohraničia. Starosta hovoril, že ho oslovila obec Kapušany, ktorá je aj ako vedúci
partner. Do tohto projektu sa vsunula hradná hrobka ktorá by sa mala zrekonštruovať.
Uznesenie č. 233/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020 na realizáciu projektu „Tajomstvá podhradí Kráľovskej cesty“,
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, František Nemergut,
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

Ing.

Uznesenie č. 234/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 10: Rôzne
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, František Nemergut,
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Ing.

-----Lamelový dehydrátor- v rámci výzvy žiadosť bola podaná, pričom termín bol do 26.10.2017.
Termín sa splnil, ale prišlo na doplnenie veľa vecí ktoré by sa nestihli doplniť. Po konzultácií
sa žiadosť zobrala spať. Je vyhlásený nový termín na podanie žiadostí do 26.1.2018. Celý
projekt sa musí prerobiť a zosúladiť..
Kompostery- realizuje sa cez združenie obcí Minčol. Bol podaný projekt. Kompostérmi by sa
mala vybaviť každá domácnosť. Prišli doplnenia do projektu, ktoré sa musia doplniť.
Ďalej starosta oboznámil poslancov s pripravovanými projektmi. Rekonštrukcia MŠ na
požiarnu zbrojnicu - robia sa projekty, ktoré by už mali byť dokončené. Je potrebné vybaviť
stavebné povolenie aby sa mohlo ísť do výzvy , ktorá by mala byť v decembri 2017.
Rekonštrukcia športových areálov - bola vyhlásená výzva. Nie je potrebné stavebné povolenie.
Je potrebné vypracovať projekt. Dá sa využiť na tréningové ihriská a hracie plochy s prírodnou
alebo umelou trávou. Termín je do 31.1.2018 a termín vyhodnotenia a schvaľovania je do
28.2.2018.

-----K bodu 10: Rôzne
V tomto bode starosta navrhol poslancom predložiť návrhy plánu investičných akcií do
termínu 10.12.2017 do plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre rok 2018.

Uznesenie č. 235/2017
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017
K bodu 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
ukladá
poslancom Obecného zastupiteľstva v termíne do 10. decembra 2017 predložiť návrhy do plánu
investičných akcií pre rok 2018, prípadne návrhy do plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva
pre rok 2018.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, František Nemergut,
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Ing.

------

K bodu 11 a 12 : Diskusia a interpelácia poslancov
Ing. Vladimír Nemergut sa pýtal ako to vyzerá s kúrením obecného úradu. Starosta
odpovedal, že bude pravdepodobne potrebné pristúpiť k určitým opatreniam, pretože
energetický certifikát na ohrev teplej vody vyšiel v kategórii C, čo nie je prijateľné. Ďalej Ing.
Vladimír Nemergut sa pýtal, ako je to s verejným osvetlením či je už nejaká úspora energií.
Starosta hovoril, že verejné osvetlenie je regulované. Do 22.00 hod. svietia na 100 %, od 22.00
hod. do 24.00 hod. na 70 %, od 24.00 hod. do 04.00 hod. 50 %, od 04.00 hod. do 05.00 hod. a
od 5.00 hod. rána až do vypnutia svietia na 100 %. Úsporu energie sledujeme bude potrebné
vykonať prepočet úspory.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.13 hod.
Zapísala: Iveta Gallová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Nemergut, v.r.
František Nemergut, v.r.

