
Obecné zastupiteľstvo  v   P l a v č i, okres Stará Ľubovňa 
 

 

Z á p i s n i c a 

z XX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i, 

konaného dňa 15. decembra 2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 
 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 
 

 

Prítomní poslanci: 

1. Falateková  Lenka, Mgr. – prítomná od 18.03 hod. 

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. 

 

 

Ďalej prítomní: 

Gallová Iveta – zapisovateľ 

Troščáková Mária – ekonómka 

Alžbeta Mačeková 

Mária Pekárová 

Ľubomír Plavnický 

Ján Rychvalský 

 

 

Predložený program rokovania:  

  
1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení za rok 2017  

4. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018  

5. Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2018  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018  

7. Upozornenie prokurátora  

8. Rôzne  

9. Diskusia  

10. Interpelácie poslancov  

11. 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. Lenka Falateková dôjde 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. 236/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 1: Otvorenie 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

program dnešného XX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu a navrhnutých zmien. 
 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: 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 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do 

ktorej odporučil poslancov  Ing. František Figula, Mgr. Servilová Anna, Mgr. Šlosár Peter. 
 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil 

poslancov  Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka.  

 

 

Uznesenie č. 237/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ v o l í 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Figula, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, 

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

určenie overovateľov zápisnice Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka  a zapisovateľa Iveta 

Gallová. 

 

 

 



 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: 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: Vyhodnotenie plnenia uznesení za rok 2017 

  

 V tomto bode starosta predniesol poslancom vyhodnotenie plnenia uznesení  Obecného 

zastupiteľstva v Plavči za rok 2017. Poslanci k tomuto bodu nemali žiadne otázky. 

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Plavči za rok 2017 tvorí príloha č.1  

k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 238/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 3: Vyhodnotenie plnenia uznesení za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

vyhodnotenie plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Plavči za rok 2017. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: 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: Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018 

 

 O návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018 informoval prítomných 

poslancov starosta obce. Poslanci boli oboznámení  s povinnosťou zvolať zasadnutie OZ 

minimálne 1x za štvrťrok. Starosta obce poznamenal, že počas roku 2108 je plánovaných 

celkovo 6 zasadnutí. 

Prítomní poslanci  predložený návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2018 schválili a prijali 

nasledovné uznesenie. 

 

Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva tvorí prílohu č. 2 k zápisnici. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 239/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 4: Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018 



Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: 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: Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2018 

 Ďalším bodom programu bol Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2018 

a pripravenosť akcií o ktorých informoval prítomných poslancov starosta obce. Ide o akcie, 

ktoré boli v predchádzajúcom volebnom období plánované, ale z patričných dôvodov neboli 

zrealizované, resp. pripravené. Starosta hovoril že dáva na prvé miesto rekonštrukciu 

kultúrneho domu.  Akcie sú rozdelené do nasledovných okruhov:  

A) Investičné akcie pre realizáciu: 

1. Rekonštrukcia kultúrneho domu – sú už rozbehnuté výberové konania nie sú ešte ukon-

čené.  

2. Vybudovanie cyklookruhu Červený Kláštor -Čirč – cyklotrasa je finančne zabezpečená. 

3. Povrchová úprava ciest - asfaltovanie- budúci rok 2018 by sa bude asfaltovať ulica 

Vajanského a  časť ulice Ružová. 

4. Parkoviská pred cintorínom- projekt je pripravený stavebné povolenie je vydané. 

5. Výstavba chodníka do časti Podzámok- stavebné povolenie je vydané. 

6. Dehydrátor v ČOV Plaveč- na kanalizácie a ČOV je vyhlásená ďalšia  výzva.  

7. Projekt „Plavecká chyža“- robí sa projekt, aby cez zimu sa stihlo vybaviť stavebné po-

volenie, búracie povolenie. 

8. Zberný dvor v obci Plaveč- je vyhlásená výzva na zneškodňovanie zmesového odpadu, 

na triedený odpad. Ak to bude pre obec zaujímavé tak by sa do toho išlo, pretože pre 

obec je zaujímavý stavebný odpad ktorý by sa dal drviť spracovať a použiť na nejaké 

zásypy. 

9. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - výzva zatiaľ nebola vyhlásená. Je potrebné urobiť 

projekt. Rekonštrukcia by sa urobila z bývalej MŠ. Vybudovali by sa tam tri státia ga-

rážové pre hasičské vozidlá a ostatné priestory by sa urobili len jednoduché úpravy- 

vyčistiť, vymaľovať aby to bolo prevádzky schopné a spĺňalo hygienické a  požiarne 

podmienky . 

10. Kamerový systém- je potrebné rozšíriť o nejaké kamery 

11. Rekonštrukcia šatní na ihrisku - je vyhlásená výzva. TJ Plaveč by sa chceli zapojiť do 

tejto výzvy. Je potrebné tam zrekonštruovať vodovod, kanalizáciu, omietky, opraviť 

striešku. Boli by to nevyhnutné náklady, ktoré by sa urobili. 

B. Príprava investičných akcií: starosta obce oboznámil poslancov s jednotlivými akciami, 

s ich stavom pripravenosti a možnosťami na prípadnú realizáciu. Ide o tieto akcie: 

1. Príprava projektu „Plavecká chyža“ 

2. Pokračovať v príprave infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov- urobiť stret-

nutie prvých troch vlastníkoch v lokalite Roveň, pretože je potrebné orientovať tie 

pozemky tak aby sa tam  vymerala cesta. 



3. Obnova hradu Plaveč a s tým súvisiace zázemie - je predpoklad, že projekt bude 

fungovať ešte 3 roky.  

4. Príprava regenerácie obce  

5. Autobusové zastávky  za mostom v smere Stará Ľubovňa, ako aj Prešov 

6. Pokračovať v možnostiach prípravy na realizáciu bytových domov (podľa záujmu) 

C. Opravy a údržba: tento okruh zahŕňa najdôležitejšie opravy na správe vodovodu a ze-

lene 

1. Oprava a údržba verejného vodovodu – pokračovanie (uzávery a hydranty) 

2. Trativody v kritických častiach obce - bude sa v tom pokračovať. 

3. Údržba zelene – ošetrenie stromov (cintorín, kostol – parcela obce ) - 

bola podaná žiadosť na výrub stromov. Na cintoríne je potrebné vyrezať 16 tují, 4 

jasene v zadnej časti cintorína, 1 vŕba a 2 jasene pri potravinách COOP Jednota, 2 

lipy pri koscilku, ktoré sú už na spadnutie a 1 smrek na fare. Došla Mgr. Lenka 

Falateková. 

 

Návrh plánu investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2018 tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici. 

 

 

 

Uznesenie č. 240/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 5: Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2018 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, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - -  

K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 

    

O návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2018 informoval 

prítomných poslancov starosta obce. Prítomní poslanci predložený návrh schválili a prijali 

nasledovné uznesenie: 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2018 tvorí prílohu 

č.4  k tejto zápisnici. 

 

 

 

Uznesenie č. 241/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 



Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ s c h v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, 

b/  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, 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: Upozornenie prokurátora 

  

 Starosta informoval poslancov, že prokurátor uskutočnil kontrolu či obec má prijaté 

VZN o organizácii miestneho referenda. Obec takéto VZN nemá prijaté preto prokurátor spísal 

záznam a  poslal upozornenie. Prečítal poslancom upozornenie od prokurátora. Starosta obce 

zabezpečí prípravu a predloží na schválenie VZN o organizácii miestneho referenda podľa § 

11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.                                            

 

 

Uznesenie č. 242/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 7: Upozornenie prokurátora 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

upozornenie prokurátora zo dňa 20.11.2017 prijatia VZN o organizácii miestneho referenda 

podľa § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov, 

b/ ž i a d a  

1. starostu obce zabezpečiť prípravu a predložiť na schválenie VZN o organizácii miestneho 

referenda podľa § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov,                                         T: najbližšie zasadnutie OZ 

2. starostu obce do 30 dní odo dňa doručenia upozornenia informovať prokurátora o prijatých 

opatreniach. 

 

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: Rôzne 

  

 V tomto bode starosta hovoril o vodnom a stočnom pre rok 2018. Vo februári 2017 bolo 

vydané nové potvrdenie o cene vody, ktoré určilo tie isté ceny ktoré boli päť rokov predtým. 

Čiže vodné a stočné pre domácnosti a organizácie na rok 2018 sa nemení, cena vody ostáva 

taká aká bola v roku 2017. V predchádzajúcich rokoch obec stále doplácala na vodné a stočné 

pre domácnosti. Starosta navrhol aj pre rok 2018 platby na úrovni predchádzajúceho roku: 

vodné pre domácnosti 0,60 €, stočné 0,50 €. Podnikatelia vodné 0,80 €, stočné 0,71. Ľubotín 

vodné 0,73 €. Prítomní poslanci predložený návrh schválili a prijali nasledovné uznesenie. 

 

Návrh na schválenie cien vodného a stočného pre obec Plaveč na rok 2018 tvorí prílohu č.5 k 

tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 243/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 9: Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

ceny vodného a stočného pre rok 2018 podľa predloženého návrhu – rovnaké ako 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 9: Rôzne 

 

  Zateplenie Obecného úradu - akcia je ukončená - zrealizovaná. 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  vymeniť kotly, 

pretože sú staré už asi 10 rokov za nové, ktoré sa dajú modulovať. Starosta hovoril poslancom, 

že ak do budúcna sa nesplnia podmienky ktoré boli  zaviazané ako merateľné ukazovatele pri 

ukončení projektu, bude uskutočnená korekcia poskytnutých financií, prípadne vrátenie v plnej 

výške. Až po zateplení sa ukazuje, že všetky tri hodnoty musia spĺňať kategóriu B . Starosta to 

zatiaľ len konzultuje. 

 

 

Uznesenie č. 244/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 9: 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 realizácie a ukončenia projektu „Zateplenie obecného 

úradu v obci Plaveč,  



b/ s c h v a ľ u j e 

prijatie opatrení a realizáciu dodatočných úprav v budove tak, aby energetický certifikát 

budovy obecného úradu v Plavči vo všetkých ukazovateľoch vykazoval teplotnú kategóriu B. 

 

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: Rôzne 

 

 Tento bod starosta zaradil do programu na podnet kontrolóra obce JUDr. Kušníra Jozefa, 

ktorý si chcel pozrieť vedenie kroniky. Starosta privítal  Mariána Tomáša,  ktorý vpisuje všetky 

udalosti do kroniky.  Starosta dal na zváženie poslancom, či vedenie kroniky sa nechá tak ako 

doteraz alebo tie texty ktoré sa vpisujú do kroniky sa najprv  prečítajú, aby sa vedelo čo tam 

bude vpísané. Marián Tomáš hovoril, že všetky informácie ktoré vpisuje do kroniky  sú z 

Plavečských novín a internetovej  stránky obce. Starosta ukončil tento bod s tým, aby sa aspoň 

raz ročne mohlo nahliadnuť do kroniky, aby sa vedelo čo je v nej vpísané. Poslanci súhlasili. 

 
  

 

Uznesenie č. 245/2017 

z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.12.2017 

K bodu 9: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu o vedení obecnej kroniky za predchádzajúce obdobie 

 

 

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 a 9: Diskusia a interpelácia poslancov 

 

V tomto bode nevystúpil nikto z prítomných poslancov. 

 

 

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

a zasadnutie OZ ukončil. 



Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.06 hod. 

                                                                                      

 

Zapísala: Iveta Gallová                  

 

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

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Vladimír Nemergut, v. r.                                                      

 

Patrik Pčolka, v.r.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


