Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i, okres Stará Ľubovňa
Zápisnica
z XXI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i,
konaného dňa 23. februára 2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Starosta obce:

Ing. Štefan Murcko
Prítomní poslanci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Figula František, Ing.
Janoško Štefan
Mancalová Mária, RNDr., MPH
Nemergut František
Pčolka Patrik
Servilová Anna, Mgr.
Šlosár Peter, Mgr.

Ďalej prítomní:
Gallová Iveta – zapisovateľ
Troščáková Mária – ekonómka
Jozef Kušnír, JUDr. Mgr. – kontrolór obce
Predložený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2017
4. Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2017
5. Návrh VZN obce Plaveč o organizácii miestneho referenda
6. Návrh VZN obce Plaveč o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Plaveč
7. Návrh VZN obce Plaveč o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
8. Schvaľovanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2018
9. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Žiadosti o prenájom poľnohospodárskej pôdy
12. Príprava a realizácie projektov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Interpelácie poslancov
16. 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. Mgr. Lenka Falateková a Ing. Vladimír Nemegut sa ospravedlnili.
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. 246/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
program dnešného XXI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
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 Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancalová, Mgr. Peter Šlosár .
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov Patrik Pčolka, Ing. František Figula .
Uznesenie č. 247/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ v o l í
návrhovú komisiu v zložení: Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancalová, Mgr. Peter Šlosár,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie overovateľov zápisnice Patrik Pčolka, Ing. František Figula a zapisovateľa Iveta
Gallová.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 3: Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2017
Správu o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2017 predniesol prítomným poslancom
František Nemergut, kde informoval poslancov, že obecná rada zasadala v sledovanom období
trikrát a to: 12.09.2017, 15.11.2017, 11.12.2017. Následne poslanci boli informovaní o obsahu
zasadnutí obecnej rady.
Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 248/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 3: Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o činnosti Obecnej rady v Plavči za II. polrok 2017.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 4: Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2017
Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 o inventarizácii predniesla prítomným poslancom
ekonómka obce M. Troščáková. Správa bola vypracovaná na základe príkazu starostu obce č.
1/2018 zo dňa 2.1.2018. 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 31.12.2017 tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 249/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 4: Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2017

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2017.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 5: Návrh VZN obce Plaveč o organizácii miestneho referenda
V tomto bode starosta predložil poslancov návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Plaveč o organizácii miestneho referenda. Predložený materiál dostali v materiáloch na
rokovanie obecného zastupiteľstva, návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote. VZN nadobudne platnosť 15-tým dňom od
vyhlásenia. Poslanci nemali žiadne iné návrhy k tomuto VZN.
Návrh VZN obce Plaveč o organizácii miestneho referenda tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 250/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 5: Návrh VZN obce Plaveč o organizácii miestneho referenda
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na VZN obce Plaveč č. 77 o organizácii miestneho referenda podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 6: Návrh VZN obce Plaveč o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Plaveč
V tomto bode starosta predložil poslancom návrh VZN obce Plaveč o spôsobe
náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Plaveč. Materiály im poslal emailom na preštudovanie. Vzťahuje
sa hlavne na prerušenie dodávky pitnej vody, alebo na nejaké problémy pri odvádzaní
odpadových vôd, mimoriadnych situácií a dlhodobejšiemu prerušeniu vody. VZN nadobudne
platnosť 15-tým dňom od vyhlásenia. Poslanci nemali žiadne iné návrhy k tomuto VZN.

Návrh VZN obce Plaveč o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Plaveč tvorí prílohu č. 4 k
tejto zápisnici.
Uznesenie č. 251/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 6: Návrh VZN obce Plaveč o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Plaveč
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na VZN obce Plaveč č. 78 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Plaveč podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 7: Návrh VZN obce Plaveč o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Starosta predložil poslancom návrh VZN obce Plaveč o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb. Materiály taktiež im poslal emailom na preštudovanie. Hovoril, že už
od polovice minulého roka je povinnosť komunikovať elektronicky. Sú to právnické osoby
vrátane štátnej správy a verejnej správy. Toto VZN uvádza do činnosti, že aj fyzické osoby,
právnické osoby môžu s obcou komunikovať elektronicky. Je tam vymedzené prostredie ako
sa to má vykonávať. Tým sa potvrdzuje, že aj elektronická komunikácia, elektronická pošta má
rovnakú platnosť ako písomná forma. VZN nadobudne platnosť 15-tým dňom od vyhlásenia.
Poslanci nemali žiadne iné návrhy k tomuto VZN.
Návrh VZN obce Plaveč o zavedení a poskytovaní elektronických služieb tvorí prílohu č. 5 k
tejto zápisnici.
Uznesenie č. 252/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 7: Návrh VZN obce Plaveč o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na VZN obce Plaveč č. 79 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.

Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 8: Schvaľovanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2018
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 prejednávané aj na zasadnutí obecnej rady, ktorej odporúčanie bolo
predložené na zasadnutie zastupiteľstva.

Uznesenie č. 253/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 8: Schvaľovanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2018 nasledovne:
1. OZ FS Kalina, vo výške 200 €, z toho činnosť 200 €,
2. OZ TJ Poľnohospodár Plaveč, vo výške 3.600 €, z toho činnosť 3.600 €,
3. Gréckokatolícka charita Prešov, vo výške 400 €,
4. Dobrovoľný hasičský zbor Plaveč, vo výške 950 €, z toho činnosť 400 € a akcie 550 €,
5. ADS-Charitas Stará Ľubovňa (ŠKCH), vo výške 400 €,
6. OZ Džatky pre všetko, vo výške 1.200 €, z toho činnosť 300 € a akcie 900 €,
7. OZ FS Plavčanka, vo výške 1450 €, z toho činnosť 500 € a akcie 950 €,
b/ ž i a d a
starostu obce v súlade s VZN obce Plaveč č. 55 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč
uzatvoriť na schválené dotácie zmluvy o poskytnutí dotácií so schválenými podmienkami.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 9: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 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 2017.

Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 tvorí prílohu č. 6 k zápisnici.
Uznesenie č. 254/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 9: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 10: Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
V tomto bode starosta predniesol poslancom žiadosť od p. Jany Kmečovej, ktorá žiada
obec o odkúpenie časti obecného pozemku parcela KNC 378/2, ak by nebol možný odpredaj
tak žiada o prenájom tejto parcely. Starosta obce poznamenal k predmetnej žiadosti, že ide
o parcelu, ktorej odpredaj je hodný ako prípad hodný osobitného zreteľa. Daná parcela je
dlhodobo využívaná žiadateľom o odkúpenie. Prítomní poslanci boli oboznámení s
problematikou tejto parcely. Bola tam urobená cesta ktorá bola vysypaná makadamom a
uložené obrubníky. Preto poslanci nesúhlasili s odpredajom tejto časti parcely, pretože by bolo
potrebné osloviť aj ďalších majiteľov, ktorý tam majú tiež pozemky a nežiadajú o odpredaj.
Zhodli sa na tom, aby p. Kmečová naďalej využívala tuto parcelu ako doposiaľ. Bude
upovedomená aspoň rok dopredu ak by sa tam niečo robilo. Poslanci prijali nasledovné
uznesenie.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku tvorí prílohu č. 7 k tejto zápisnici
Uznesenie č. 255/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 10: Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
nesúhlasí
so zverejnením zámeru odpredaja časti pozemku parcelné číslo KN-C 378/2-orná pôda
o výmere cca 50 m2 vedenej na LV č. 1352, k.ú. Plaveč, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade so zákonom o majetku obcí a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.

Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 11: Žiadosti o prenájom poľnohospodárskej pôdy
V tomto bode starosta prečítal dve žiadosti o prenájom poľnohospodárskej pôdy. Prvá
žiadosť o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2447/2016 od PVOD Údol . Bol zaslaný
návrh zmluvy kde vypísali parcely, ktoré chcú prenajímať. Tieto parcely sú v katastri vedené
ako orná pôda, ale v skutočnosti sú to cesty, ktoré boli vytvorené v rámci pozemkových úprav,
aby bol zabezpečený prístup na všetky parcely. Starosta ukázal poslancom cez Geoportál mapy
všetky parcely na ktoré žiadajú prenájom. Po jednej s ciest, ktorú majú napísané v návrhu
zmluvy je aj cesta po ktorej pôjde cyklotrasa. Starosta hovoril, že obec cesty nemôže dať do
prenájmu. Všetky parcely, na ktoré žiadajú prenájom sú cesty. Poslanci nakoniec rozhodli, že
nesúhlasia s uzatvorením zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov , nakoľko sa jedná
o prístupové cesty k pozemkom. Druhá žiadosť o nájme pozemku na poľnohospodárske účely
bola doručená od Skalatrans SK s.r.o., Ľuboš Kalakaj, Hviezdoslavova 12, Plaveč . Žiada jednu
parcelu. Starosta ukázal poslancom na mape, ktorá to je . Susedné parcely s oboch strán už teraz
obhospodarované Ľubošom Kalakajom a v strede je obecná o ktorú žiada. Poslanci súhlasili za
podmienky doloženia nájomných zmlúv na susedné parcely.
Návrh zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2447/2016 od PVOD Údol tvorí
príloha č.8 k tejto zápisnici.
Návrh zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 44/2016 od Skalatrans SK s.r.o.
Plaveč tvorí príloha č.9 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 256/2017
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 11: Žiadosti o prenájom poľnohospodárskej pôdy
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
1. návrh zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2447/2016 od PVOD Údol zo dňa
01.01.2017,
2. návrh zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 44/2016 od Skalatrans SK
s. r. o., Ľuboš Kalakaj, Hviezdoslavova 12, Plaveč zo dňa 28.12.2017,
b/ n e s ú h l a s í
s uzatvorením zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2447/2016 od PVOD Údol
zo dňa 01.01.2017, podľa návrhu, nakoľko sa jedná o prístupové cesty k pozemkom,
c/s ú h l a s í
s uzatvorením zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 44/2016 od Skalatrans
SK s.r.o., Ľuboš Kalakaj, Hviezdoslavova 12, Plaveč zo dňa 28.12.2017 za podmienky
doloženia nájomných zmlúv na susedné parcely,
d/ ž i a d a
starostu obce uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi podľa súhlasu Obecného zastupiteľstva so
stanovenými podmienkami, resp. zaslať oznámenie o nesúhlase s uzatvorením zmluvy podľa
predchádzajúcich bodov uznesenia.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
V tomto bode starosta predniesol poslancom problematiku piatich projektov: kultúrny
dom, požiarna zbrojnica, rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry, zberný dvor, detské ihrisko.
Sú to všetky projekty, ktoré sú v štádiu zámeru prípravy projektu, pred podaním žiadostí alebo
pred realizáciou.
Kultúrny dom - štádium ukončenia súťaže pred podpisom zmluvy s dodávateľom. Podpisom
zmluvy s dodávateľom sa ukončí verejné obstarávanie na dodávateľa. Starosta ukázal
poslancom pôdorysy kultúrneho domu pre ozrejmenie. Taktiež ukázal zmluvu na podpis.
Prebehlo verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré išlo cez vestník.
Súťažné podklady si prevzali asi deviati záujemcovia. Do súťaže sa prihlásili traja záujemcovia
s ktorých dvaja boli vylúčení lebo nesplnili podmienky. Ako víťazná firma je ARPROG a.s.
Poprad. Výsledná suma na rekonštrukciu kultúrneho domu je 1 145 454,97 € s DPH. Lehota
výstavby je 22 mesiacov od odovzdania staveniska. Obec ale takúto investíciu bez úveru
nezvládne. Starosta poprosil poslancov aby sa k tomu vyjadrili či obec pôjde do komplexne
rekonštrukcii kultúrneho domu. František Nemergut hovoril, že treba do tej rekonštrukcii ísť,
lebo keď sa so starým kultúrnym domom nebude nič robiť tak schátra a bude sa musieť tak či
tak rekonštruovať, rok čo rok bude investícia drahšia. Poslanci súhlasili s podpisom zmluvy a
s podmienkami.
Uznesenie č. 257/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce o pripravenosti stavby „Rekonštrukcia obecného domu – Plaveč“
v štádiu pred podpisom zmluvy s dodávateľom stavby,
b/ ž i a d a
1. starostu obce uzatvoriť zmluvu s dodávateľom stavby, ktorý vzišiel z výberového konania
podľa zákona o verejnom obstarávaní, podľa predloženého návrhu,
2. starostu obce na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva pripraviť návrh na zmenu
rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie, v ktorom budú rozpočtované výdavky
na financovanie predmetnej stavby,
3. starostu obce začať realizáciu stavby odovzdaním staveniska dodávateľovi stavby podľa
dohody s dodávateľom.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František
Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Požiarna zbrojnica- je vypísaná výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu. Vyhlásená bola 20.2.2018. Termín uzávierky je 6.4.2018.Starosta prečítal
podmienky za ktorých sa môže podať žiadosť. Minimálna dotácia je 5000 € a maximálna výška
je 30 000 €. Starosta ukázal poslancom navrhovaný stav ako by sa tá požiarna zbrojnica mala
urobiť. Pripomenul, že jedná sa o starú MŠ. Ak by sa to podarilo, tak by sa hasiči odsunuli z
centra obce a garáže by ostali voľné pre techniku obce. Najjednoduchšia alternatíva je vybúrať
prednú stenu a urobila by sa prístavba na tri garážové miesta pre vozidlá a prispôsobila sa
strecha. Sociálne zariadenia ktoré tam už sú a ostane miestnosti by sa využili na dennú
miestnosť a sklady. Rozpočet je na sumu 51.886 € s tým že obec dofinancuje 21.886 €. Starosta
poprosil poslancov, aby sa k tomu vyjadrili, pretože je potrebné podať žiadosť na získanie 30
000 € s dotácií. Poslanci po dlhej diskusii nakoniec sa uzniesli, že sa podá žiadosť na dotáciu
30 000 € aby sa zrekonštruovala bývalá MŠ na požiarnu zbrojnicu, pretože do budúcna ak sa s
ňou nebude nič robiť tak budova schátra. Odišla RNDr. Mária Mancálová, MPH.
Uznesenie č. 258/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu v rámci podpory výzvy
Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc,
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške presahujúcej celkové oprávnené výdavky projektu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr.
Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry- je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí.
Jednalo by sa o rekonštrukciu futbalových šatní. Môže sa žiadať minimálne 10 000 € a
maximálne 50 000 €. Starosta hovoril poslancom čo by tam bolo najnutnejšie urobiť t.j. výmena
okien, výmena dverí, komplet rekonštrukcia elektrického vedenia v novej častí šatní, komplet
rekonštrukcia sociálnych zariadení na to všetko je rozpočet v celkovej sume 20 0525,75 €,

pričom spoluúčasť je 25 %. Starosta posielal žiadosť na sumu 15 390 € kde spoluúčasť je
5135,75 €. Poslanci po krátkej diskusii súhlasili s rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry.
Uznesenie č. 259/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu v rámci podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 25 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr.
Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Zberný dvor - pripravuje sa projekt, uzávierka prvého kola je 30.4.2018, uzávierka druhého
kola je 31.8.2018. Podľa starostu by bolo dobre ísť do prvej výzvy, pretože je tam vysoká
alokácia až 25 000 000 € a 95 % s oprávnených nákladov je dotácia. Je možné zobrať na
výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení- na zber odpadov, zberných dvorov
za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov. Nákup hnuteľných vecí
na podporu triedeného zberu- zberné nádoby, drvič zberového odpadu, zberové vozidlá a iné
stroje. Projekt sa pripravuje na tom istom mieste ako bol predtým / v trojuholníku za PNZZ /.
Spolufinancovanie je 5 %.
Uznesenie č. 260/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP v rámci výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov „Zberný dvor v obci Plaveč“, 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,
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr.
Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Multifunkčné ihriská a detské ihriská - je vyhlásená výzva 5.3.2018.Všetko je pripravené
môže sa do toho ísť. Je tam minimálne 8 000 € maximálne 13 000 € na detské ihriská. Starosta
hovoril, že to detské ihrisko by bolo dobré urobiť na pozemku kde bol bývalý klub dôchodcov.
Ukázal poslancom ako by vyzeralo detské ihrisko hojdačky, lanová stena, zostava kolotoč a
nejaké pružinové hojdačky. Lavičky a tabuľa nie sú oprávnený náklad. Je to nerezové bez
údržbové ihrisko protivandal. Rozpočet 15 248,28 € a spolufinancovanie je 5 %.

Uznesenie č. 261/2018
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.02.2018
K bodu 12: Príprava a realizácie projektov
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP v rámci výzvy v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 - výstavba detských ihrísk,
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,
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr.
Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 13: Rôzne
Ďalším bodom programu bola „Plavecká chyža“. Je dohodnutý projektant, ktorí má
rozpracovanú projektovú dokumentáciu. Starosta hovoril, že je problém pretože bola
vytipovaná jedna drevenica, ktorá sa mala zahrnúť do projektu Plavecká chyža. Majiteľ tejto
drevenici prišiel za starostom a ponúkol mu cenovú ponuku za drevenicu s pozemkom.
Pozemok pre obec je malý a nevyužiteľný. Taktiež cena za drevenicu je neprijateľná.

Premiestnenie drevenice je vysoko nákladové. Vo väčšine drevenice ponúkajú zdarma, ale ak
je drevenica niečím zaujímavá a vo výbornom stave tak predávajú majitelia do 2000 €. Ak by
bola taká cena hovorí starosta tak by to bolo pre obec zaujímavé. Starosta sa pýtal poslancov
do akej výšky sú ochotní pristúpiť na kúpu drevenici. Poslanci sa zhodli na maximálne 1000 €.
Ak by sa taká drevenica nenašla tak projekt Plavecká chyža ostane nerealizovaný.
K bodu 13: Rôzne
Starosta informoval poslancov o zmene dátumu Plavečského odpustu, ktorý bude
preložený na 22. júla 2018. 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. Obec nebude organizovať žiadne kultúrne odpoludnie ako bolo zvykom
v predchádzajúcich rokoch, pretože o dva týždne súbor Plavčanka organizuje Kultúrne leto.

K bodu 14 a 15 : Diskusia a interpelácie poslancov
V tomto bode vystúpil Patrik Pčolka, ktorý oboznámil poslancov ohľadom vlakových a
autobusových spojov. Hovoril, že dňa 20.2.2018 sa konalo v Prešove stretnutie s predsedom
samosprávneho kraja, kde bola diskusia ohľadom budúcnosti dopravy v prešovskom
samosprávnom kraji a možnosti udržateľnosti dopravy v kraji. Hovoril, že bolo to dosť
všeobecného rázu. Podstatou veci bolo ako bude ďalej fungovať doprava v Starej Ľubovni.
Momentálne hovoril, že sa pracuje na úprave spojov autobusových čo sa týka na prispôsobenie
vlakom. Ďalšou novinkou je že 2.3.2018 má byť podpísaná zmluva o turistických vlakoch.
Jedná sa o dva páry vlakov Poprad- Plaveč- Nowy Sacz. Pomaly sa začína možnosť obnovy
kompletnej dopravy s podporou Prešovského samosprávneho kraja.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.15 hod.
Zapísala: Iveta Gallová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. František Figula, v.r.
Patrik Pčolka, v.r.

