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

 

Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 15. júna 2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 
 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 

 

Prítomní poslanci: 

 

1. Figula František, Ing. 

2. Janoško Štefan 

3. Nemergut František 

4. Pčolka Patrik   

5. Servilová Anna, Mgr 

6. 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. Problematika prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

4. Rozbor hospodárenia obce za rok 2017, schválenie záverečného účtu 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2017 

6. Návrh Komunitného plánu obce Plaveč na roky 2018-2023  

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

8. Príprava a realizácie projektov 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Interpelácie poslancov 

12. 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 na zasadnutí je prítomných 6 

poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. . 

 



Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali  

v pozvánkach. K predloženému programu rokovania starosta obce navrhol doplniť 

nasledovný bod : 

Ako bod číslo 6:  Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 4 

 

Prítomní poslanci nevzniesli pripomienky k  bodom programu, preto sa dnešné 

rokovanie bude riadiť týmto programom: 

 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.    Problematika prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

4.    Rozbor hospodárenia obce za rok 2017, schválenie záverečného účtu 

5.    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2017 

6.    Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 4 

7.    Návrh Komunitného plánu obce Plaveč na roky 2018-2023  

8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

9.    Príprava a realizácie projektov 

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

12.  Interpelácie poslancov 

13.  Záver 

 

Uznesenie č. 275/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 1: Otvorenie 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

program dnešného XXIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu s doplnením. 

 

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 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do 

ktorej odporučil poslancov  František Nemergut, Mgr. Servilová Anna, Štefan Janoško. 
 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

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

poslancov  Ing. František Figula, Mgr. Peter Šlosár. 

 



 

Uznesenie č. 276/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

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

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ v o l í 

návrhovú komisiu v zložení: František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Štefan Janoško, 

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

určenie overovateľov zápisnice Ing. František Figula, Mgr. Peter Šlosár  a zapisovateľa Iveta 

Gallová. 

 

 

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 3: Problematika prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie 

 

 V tomto bode starosta ako prvé oboznámil poslancov, že do budúcna je potrebné prijať 

VZN ktoré by malo zahŕňať jednotlivé podmienky  odberateľov a povinností prevádzkovateľa 

o prevádzke verejného vodovodu. Starosta prešiel dva body, ktoré sa toho týkajú. Ako prvé 

problematika neplatičov na vodnom a stočnom. Tato problematika s neplatičmi  sa rieši 

každoročne pretože pohľadávky majú stúpajúcu tendenciu. Píšu sa neplatičom upomienky na 

ktoré neplatiči nereagujú. Až keď sa vydá  príkaz na prerušenie dodávky pitnej vody vtedy 

neplatič zaplatí pohľadávku, ale potom sa to znova opakuje neplatenie pohľadávok tých istých 

neplatičov. Preto je potrebné tomu predísť alebo urobiť nejaké sankcie. Stanoviť nejaký 

poplatok za znovu napojenie vody. Druhý bod ktorý by sa zahrnul do VZN problematika ceny 

vodného a stočného, kde by  mala byť stanovená minimálna cena vody pod ktorú by sa 

nemalo prejsť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje maximálnu cenu. Starosta 

navrhoval aby sa do VZN zahrnulo, že  minimálna cena musí byť 90%; z maximálnej ceny, 

ktoré určí URSO. Starosta vysvetlil poslancom, že obec nemá vytvorený rezervný fond pre 

prípad obnovy, resp. odstránenie porúch, prípadne ekonomického zhodnotenia. Ďalej starosta 

dal návrh poslancom na rozšírenie alebo odkúpenie časti verejného vodovodu. Jedná sa o 

areál družstva kde sa teraz stavia Milk agro firmou Moner s. r. o. Starosta ukázal poslancom o 

akú časť ide na mape geoportál. Urobilo by sa v rámci ich projektu stavby aj prípojka vody, 

ale už v takých rozmeroch aby spĺňala aj na ďalšie rozšírenie verejného vodovodu. Vychádza 

tam 90 m verejného vodovodu. Suma je 17 042,38 €. Do budúcna pre obec by to bolo 

výhodné pretože by sa dalo napojiť na verejný vodovod s dvoch strán. Starosta sa pýtal 

poslancov či majú k tomu návrhu nejaké otázky. Ing. František Figula sa pýtal či všetko ako 

potrubia a výkopy či  sú zahrnuté už v tej celkovej cene. Patrik Pčolka sa pýtal či nie je 

vysoká cena za odkúpenie 90 m verejného vodovodu. Starosta ukázal poslancov rozpočet – 

cenovú ponuku, ktorý si mohli poslanci prejsť koľko by to stálo. Poslanci nevzniesli žiadne 

námietky.  

 



Krycí list rozpočtu tvorí príloha č.1 k tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 277/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 3: Problematika prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu o problematike prevádzkovania obecného verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, 

b/ s ú h l a s í 

s odkúpením časti verejného vodovodu do majetku obce Plaveč, vybudovaného v rámci 

výstavby predajne potravín od firmy MONER s.r.o., Námestie SNP 525, Plaveč v cene 

skutočných nákladov na výstavbu vo výške 17.042,38 €. 

 

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 4: Rozbor hospodárenia obce za rok 2017, schválenie záverečného účtu 

 

Rozbor hospodárenia za rok 2017 predniesla prítomným poslancom ekonómka obce 

Mária Troščáková. Informovala prítomných poslancov o rozbore plnenia príjmov a výdavkov 

za rok 2017, použitia prebytku hospodárenia, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného 

a sociálneho fondu, finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným PO, založeným PO, 

štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, ostatným PO a FO, bilanciu aktív a pasív k 31.12.2017, 

prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017, hospodárenie príspevkových organizácií, prehľad 

o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 

a podnikateľskú činnosť. 

 

Rozbor hospodárenia obce za rok 2017 tvorí príloha č.2 k tejto zápisnici. 

  

 

Uznesenie č. 278/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 4: Rozbor hospodárenia obce za rok 2017, schválenie záverečného účtu 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

1. záverečný účet obce Plaveč za rok 2017 s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad, 

2. použitie prebytku v sume 76 668,26 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a 

b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na – tvorbu rezervného fondu 

vo výške 76 668,26 €. 

 

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 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2017 

 

V ďalšom bode vystúpil kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý predložil 

stanovisko kontrolóra k hospodáreniu obce v zmysle ust. § 18f ods. 1 písm, c/ zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého 

návrhu záverečného účtu za rok 2017. V zmysle predloženého stanoviska je návrh 

záverečného účtu spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje najmä údaje o plnení 

rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona. V zmysle § 16 ods.10 zákona 

o rozpočtových pravidlách odporučil OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 

obce Plaveč za rok 2017 výrokom : 

a / celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

b/ schvaľuje použitie prebytku v sume 76 668,26 € na tvorbu rezervného fondu 

 

Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2017 tvorí prílohu č.3 k tejto 

zápisnici. 

 

 

 

Uznesenie č. 279/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozboru hospodárenia obce a záverečnému účtu obce 

za rok 2017. 

 

 

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 6: Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 4 

 

V ďalšom bode boli poslanci informovaní o návrhu na zmenu rozpočtu – rozpočtovom 

opatrení č. 3/2018. Poslanci boli upovedomení o upravených položkách iba na časti 

kapitálového rozpočtu.  Každá upravená položka bola odôvodnená. Rozpočtové opatrenie 

bolo uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Starosta oboznámil poslancov že vyskytli sa také plnenia ktoré už teraz je potrebné dať na 

úpravu. Poslanci schválili úpravu rozpočtu.  



 

Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 – rozpočtové opatrenie č.4 tvorí príloha č.4 

k tejto zápisnici.   

 

Uznesenie č. 280/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 6: Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 4 podľa predloženého návrhu. 

 

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 7: Návrh Komunitného plánu obce Plaveč na roky 2018-2023 

 

 Návrh komunitného plánu starosta  poslal poslancom v materiáloch. Je to značne 

obsiahly materiál. Podľa zákona je obec  povinná do 30.6.2018 schváliť Komunitný plán na 

roky 2018-2023. Jedná sa o sociálne služby, ktoré poskytujú verejný a neverejný 

poskytovatelia. Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument, ktorý analyzuje 

stav poskytovaných sociálnych služieb na území obce, hodnotí potreby a požiadavky jej 

obyvateľov a navrhuje budúci rozvoj v oblasti sociálnych služieb na stanovené obdobie. Jeho 

základnou ideou je komunitný rozvoj, skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, resp. 

doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb na základe požiadaviek a záujmu občanov obce.  

 

Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023 tvorí príloha č.5 k tejto zápisnici. 

 

 

 

Uznesenie č. 281/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 7: Návrh Komunitného plánu obce Plaveč na roky 2018-2023 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

Komunitný plán obce Plaveč na roky 2018-2023 podľa predloženého návrhu. 

 

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 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

 

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

poslancov JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. Prítomní poslanci predložený návrh schválili a prijali 

nasledovné uznesenie. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2018 tvorí prílohu č. 6   tejto 

zápisnici . 

 

Uznesenie č. 282/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ s c h v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu, 

b/ p o v e r u j e 

hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2018. 

 

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 9: Príprava a realizácie projektov 

 

 V ďalšom bode starosta podal informácie o projektoch, ktoré sa už realizujú, ktoré 

neprešli a ktoré sú v štádiu riešenia. 

1. Cyklotrasa- náklady na túto časť cyklotrasy predstavujú 277 tisíc eur, sú financované zo 

zdrojov EÚ a obec sa podieľala spolufinancovaním vo výške takmer 14 tisíc eur. Práce naviac 

3600 € bez DPH z dôvodu vybudovania prejazdov na cyklotrase pre traktory. Cyklotrasa je už 

urobená len je potrebné dosypať krajnice do výšky asfaltu. Ďalej je potrebné dobudovať ešte 

altánok-oddychovú zónu pre cyklistov, ktorý je ešte v riešení. 

2. Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ - projekt bol schválený. Celkové oprávnené 

výdavky sú vo výške 141.972 €, z toho požadované ako nenávratný finančný príspevok 

134.876 €, t.j. 95 %, spoluúčasť 5 %. Kapacita podporená v počte 183 žiakov, pretože projekt 

bol urobený pred dvomi rokmi v roku 2016. Bude podporená jazyková učebňa, prírodovedná 

učebňa, polytechnická učebňa, učebňa IKT. Je potrebné urobiť verejné obstarávanie. Mgr. 

Anna Servilová vysvetlila poslancom, že prostredníctvom týchto učební žiaci by mali ľahšie 

zvládať učivo. 

3. Pokračovanie v obnove hradu (projekt realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce 

INTEREG Poľsko-Slovensko) - verejná súťaž bola urobená troma ponukami. Išlo o veľmi 

náročný objekt, ktorý  vyžadoval odborné vybavenie, keďže sa jednalo o práce vo výškach. 

V rámci obnovy sa mala veža zakonzervovať, domurovať vypadané murivo a opraviť  aj 

poškodené okenné klenby. Koordinátor Martin Sárossy je s prácou spokojný, práce sú 

ukončené. Táto investičná akcia by mala byť  18.6.2018 ukončená. Je potrebné  urobiť ešte 



mäkké aktivity, ktoré má na starosti koordinátor Martin Sárossy. Projekt trvá od 1.3.2018-

28.2.2019. Po 1.3.2019 sa môže žiadať o refundáciu. Ing. František Figula sa pýtal koľko 

financií bolo na stavebnú časť. Starosta odpovedal, že 41.046,--€ na stavebné práce ako 

kapitzálový výdavok a zvyšok vo výške 13.718,52 € ide ešte na tzv. mäkké aktivity.  

4. Detské ihrisko - išlo o vybudovanie detského ihriska v centre obce (bývalý klub 

dôchodcov). Starosta ukázal poslancom návrh ako malo vyzerať z rozmiestnením všetkých 

prvkov ihriska. Projekt neprešiel, preto starosta požiadal  príspevok na detské ihrisko s fondu 

predsedu vlády SR. 

5. Požiarna zbrojnica - bol podaný projekt. Starosta hovoril, že má neoficiálne stanovisko, že 

projekt prešiel. Výsledky nie sú ešte zverejnené. Realizácia až na budúci rok. 

6. Kompostéry - realizuje sa cez združenie obcí Minčol. Bol podaný projekt. Kompostérmi by 

sa mala vybaviť každá domácnosť. Prišli doplnenia do projektu, ktoré sa doplnili. Starosta 

oznámil poslancom, že projekt prešiel, takže každá domácnosť dostane kompostér v rámci 

tohto projektu. Finančné vykrytie bude z bežných výdavkov, zatiaľ sa nebudú  riešiť veci 

naviac. Projekt bol schválený na celú sumu 200 000 €. Pre obec Plaveč bolo schválených 363 

kompostérov. Bude  súťaž na verejné obstarávanie  na dodávateľa. Kompostéry budú 800 až 

1000 litrové. Toho roku sa tento projekt nebude realizovať, pretože na Slovensku sú iba tri 

firmy, ktoré vyrábajú kvalitné kompostéry a projekt iba teraz prešiel takže firmy nebudú 

vedieť uspokojiť všetkých záujemcov o kompostéry. Predpoklad realizácie budúci rok.  

7. Zberný dvor - nestihol sa termín do 30.4.2018 z toho dôvodu, že nebola vysúťažená 

technológia. Bola tam podmienka, že do EKS sa musia prihlásiť aspoň dve firmy.  

8. Obnova hradu - týka sa nezamestnaných ktorí pracujú na hrade v počte 20 ľudí. Rozpočet 

je 116 000 € na mzdy a 20 000 € obec dostala z Ministerstva kultúry na koordinátora, 

materiál, dopravu, archeológiu, projektové dokumentácie, statické výpočty. Peniaze už prišli 

na účet obce. 

9. Hospodárske zázemie hradu Plaveč- projekt je už urobený. Starosta ukázal poslancom na 

geomape parcely ktoré sú vo vlastníctve štátu, ktoré by po vydaní územného rozhodnutia 

mohla obec požiadať o odkúpenie. Ak by obec vedela preukázať a vybaviť cez územné 

konanie že je to  verejnoprospešná stavba mohli by sa dostať tieto pozemky z pozemkového 

fondu bezplatne. Starosta ukázal poslancom ako by vyzerala táto verejnoprospešná stavba. 

10. Kultúrny dom - práce sa už začali, je to oplotené robí to firma Eurobau v subdodávke 

firmy Arprog Poprad. Peniaze, ktoré sú vyčlenené na tento rok - dostať kultúrny dom pod 

strechu do konca roka budú stačiť. Ďalším financovaním obecného domu bude úver. Starosta 

oslovil banky, aby vypracovali ponuky poskytnutia úveru za akých podmienok a za aký  úrok. 

Úver by sa čerpal od 1.1.2019 – 31.12.2019. 

11. MAS- je to miestna akčná skupina. Bola podaná žiadosť. Občianske združenia môžu 

využiť financie iba na komunitnú činnosť. Starosta podal návrh na projekt - na presun 

drevenice. Obec by sa zapojila aj do projektov na zabezpečenie bezpečnosti dopravy, 

prostriedky by išli do verejného osvetlenia, chodníkov, dopravného značenia. Bude potrebné 

isť do dvoch projektov. Jeden cez IROP za 13000 € a druhý cez PRV zo 16000 €. 

 

Práce naviac cyklotrasa tvorí príloha č.7 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 283/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 9: Príprava a realizácie projektov 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

1. predloženie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 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 5 % z 

celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 19.350,74 €, 

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 10: Rôzne 

 

 V tomto bode ako prvé starosta oboznámil poslancov o komunálnych voľbách, ktoré 

sa budú konať v novembri nie sú ešte oficiálne vyhlásené. V súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2018 – 2022  Obecné zastupiteľstvo schválilo  9 /deväť/ poslancov. Ako druhé v 

súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 poslanci schválili 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Plaveč ako plný pracovný úväzok. Poslanci prijali 

nasledujúce uznesenia. 
 

  

 

Uznesenie č. 284/2018 

z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 15.06.2018 

K bodu 10: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

u r č u j e 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva v počte 9 /deväť/. 

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 

 

               - - - - - -  

 

Uznesenie č. 285/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 



K bodu 10: Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

u r č u j e  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Plaveč ako plný pracovný úväzok. 

 

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 10: Rôzne: 

 

 Starosta informoval poslancov, že 1.7.2018 odchádza z farnosti otec duchovný Mgr. 

Jozef Smetanka, preto chce ho ešte pred odchodom navštíviť a darovať mu na pamiatku za 

pôsobenie v našej spomienkový cínový tanier s motívom stvorenia sveta. 

 

               - - - - - -  

 

K bodu 10: Rôzne:  

 

 V tomto bode starosta predniesol poslancom problematiku IBV v časti Roveň. Ján 

Pekár má zámer stavať na svojej parcele KNC 392/108, ktorá má šírku 17,5 m. Musí dodržať 

odstupy od susedov. Mali stretnutie na Obecnom úrade Ján Pekár a susedný vlastníci parciel 

kde im starosta vysvetlil aká je tam problematika. Ján Pekár aj napriek tomu chce stavať na 

svojej parcele hoci má len 17,5 m, pričom Obecné zastupiteľstvo schválilo pozemky šírky 

18,0-22 m aby nevznikali preluky. Poslanci dali predbežný súhlas. 

 

- - - - - - 

 

K bodu 10: Rôzne:  

 

 Do bodu rôzne Patrik Pčolka doplnil problematiku infraštruktúry a nakladania s 

odpadom v obci. 

Cyklotrasa -  riešil problematiku cyklotrasy a požiadal  starostu o nepreberaní stavby do doby 

pokiaľ nebudú opravené konštrukčné problémy na cyklotrase. Upozornil  na slabú kvalitu 

asfaltu a už teraz popraskaný asfalt a vzniknuté diery. Ako aj jeho podmytie po búrke.  

Bežné opravy a údržby - požiadal starostu o vyriešenie problému z odpadom na zastávke 

Plaveč, most. Kde tento problém  navrhol riešiť osadením odpadkových košov. Navarenie 

jednoduchej konštrukcie a primontovaniu vreca. Keďže cestujúci vystupujú v nekultúrnom 

prostredí. Cítiť zápach, nahromadený odpad (fľaše od pálenky, smeti) v priestore kde majú 

čakať cestujúci na autobus. Ďalej sa pýtal na sypanie stavebného odpadu pri rieke Poprad- 

medzi radovými domami na Lipovej aleji a čističkou odpadových vôd. Upozornil na problém 

polámaného stĺpu na ul. Pastovnícka. Požiadal starostu o vyriešenie problému trativodu pri 



trojuholníkovom parku ako sa ide do centra od hlavnej cesty. Starosta na predložené 

pripomienky a návrhy patrične reagoval. 

Fotografie tvoria prílohu č. 8 k tejto zápisnici. 

 

 

K bodu 11 a 12: Diskusia a interpelácia poslancov 

 

 Vystúpili: nikto 

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.19 hod. 

                                                                                      

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Gallová                                                          Ing. Štefan M u r c k o 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. František Figula                                                           ……………………………….. 

 

Mgr. Peter Šlosár                                                                 ……………………………….. 

 


