
Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 Hlasovanie poslancov 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v   P l a v č i 

                                    zo dňa 24.11.2017                                     č. XIX/2017 

 
Uznesenie č. 224/2017 

z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017 

K bodu 1: Otvorenie 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

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 

 
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 
 

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 
s a    u z n á š a 

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 
 

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 
s a    u z n á š a 

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 
 

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 
 

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

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 
 

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 
 

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 

s c h v a ľ u j e 

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, Ing. 
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová 

Proti uzneseniu: nikto  
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Uznesenie č. 232/2017 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017 

K bodu 10: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

m e n í 

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, 



4. 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. 

Hlasovanie: 
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková,   Ing. František Figula, František Nemergut, Ing. 
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová 

Proti uzneseniu: nikto  
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Uznesenie č. 233/2017 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017 

K bodu 10: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

1. predloženie ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-

Slovensko 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, Ing. 
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová 

Proti uzneseniu: nikto  
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Uznesenie č. 234/2017 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017 

K bodu 10: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 



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

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, Ing. 
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová 

Proti uzneseniu: nikto  
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Uznesenie č. 235/2017 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.11.2017 

K bodu 10: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

u k l a d á 

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, Ing. 
Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová 

Proti uzneseniu: nikto  
Zdržal sa hlasovania: nikto 
 
 
 


