Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i, okres Stará Ľubovňa
Zápisnica
z XXIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i,
konaného dňa 14. septembra 2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

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

Falateková Lenka, Mgr.
Mancalová Mária, RNDr., MPH
Nemergut František
Nemergut Vladimír, Ing. – prítomný od 17.55 hod.
Pčolka Patrik, Mgr.
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. Návrh VZN obce Plaveč o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
4. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský rok
2017/2018
5. Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2018/2019
6. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2018
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
8. Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2018
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na schválenie investičného úveru
11. Príprava a realizácie projektov
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Interpelácie poslancov
15. 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. Došiel Ing.
Vladimír Nemergut.
Starosta obce predložil prítomným návrh programu dnešného rokovania, poslanci
nevzniesli k programu žiadne námietky.
Uznesenie č. 286/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
program dnešného XXIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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 Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Servilová Anna, František Nemergut.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov RNDr., Mária Mancalová, MPH, Ing.Vladimír Nemergut.
Uznesenie č. 287/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ v o l í
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, František Nemergut,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie overovateľov zápisnice RNDr. Mária Mancalová, Ing. Vladimír Nemergut a
zapisovateľa Iveta Gallová.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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: Návrh VZN obce Plaveč o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období
krízovej situácie
V tomto bode starosta predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia
obce Plaveč o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie, návrh ktorého
im poslal v materiáloch na preštudovanie. Starosta pre informáciu hovoril, že toto VZN je
potrebné schváliť pre prípad, ak by boli problémy so zásobovaním vody s verejného
vodovodu. Poslanci po preštudovaní tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Plaveč o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie schválili.
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Plaveč č.80 o núdzovom zásobovaní pitnou
vodou v období krízovej situácie, tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 288/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 3: Návrh VZN obce Plaveč o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období
krízovej situácie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na všeobecne záväznom nariadení obce Plaveč č. 80 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v
období krízovej situácie .
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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: Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za
predchádzajúci školský rok 2017/2018
V tomto bode zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Anna Servilová bola poverená
riaditeľom školy, aby odprezentovala správu riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých
výsledkoch za predchádzajúci školský rok 2017/2018.
Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský rok
2017/2018 tvorí príloha č.2 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 289/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 4: Správa riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci
školský rok 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
správu riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský rok
2017/2018, ktorú predložila zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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: Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2018/2019
V tomto bode zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Anna Servilová znova odprezentovala
informáciu o organizačnom zabezpečení školského roka 2018/2019.
Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2018/2019 tvorí príloha č.3 k tejto
zápisnici.
Uznesenie č. 290/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 5: Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2018/2019
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu zástupkyne riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o organizačnom zabezpečení školského roka
2018/2019.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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: Správa o hospodárení obce za I. polrok 2018
Správu o hospodárení obce za I. polrok 2018 predniesla prítomným poslancom
ekonómka obce p. Troščáková. Správa obsahuje rozbor plnenia príjmov bežného rozpočtu,
príjmy kapitálového rozpočtu ako aj príjmy finančných operácií. Následne boli poslanci
informovaní aj o čerpaní finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov. Prítomní
poslanci vzali predloženú informáciu na vedomie.
Správa o hospodárení obce za I. polrok 2018 tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 291/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 6: Správa o hospodárení obce za I. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o hospodárení obce za I. polrok 2018.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
V ďalšom bode vystúpil kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý predložil
obecnému zastupiteľstvu obce Plaveč správu o výsledkoch ukončených kontrol za obdobie
prvého polroku 2018. V skúmanom období boli v súlade s Plánom kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Plaveč na 1. polrok 2018 ukončené 3 kontroly. Kontrola nakladania
s finančnými prostriedkami z bankového účtu obce. Hodnotenie kontrolóra obce: Kontrolou
realizovaných úhrad z bankového účtu obce a ich porovnaním so zverejnenými faktúrami bolo
preukázané, že všetky predmetné úhrady boli realizované na základe doručenej faktúry a v
zodpovedajúcej výške. Obec tak postupovala pri nakladaní z verejnými prostriedkami z
bankového účtu obce zákonne. Zisteným nedostatkom je len skutočnosť, že v niekoľkých
prípadoch bola faktúra uhradená po lehote splatnosti, čoho sa odporúča v budúcnosti vyvarovať.
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými
prostriedkami poskytnutými ako dotácia obce v roku 2017 – kontrola TJ Poľnohospodár Plaveč.
Hodnotenia a odporúčania: Prijímateľ dotácie z rozpočtu obce Plaveč na rok 2017 - TJ
Poľnohospodár Plaveč splnil svoju povinnosť vyúčtovať poskytnutú dotáciu riadne a včas a
zároveň dodal všetky účtovné doklady potrebné pre výkon kontroly nakladania s finančnými
prostriedkami poskytnutými ako dotácia. Z vyúčtovania vyplýva, že pridelená dotácia na činnosť
TJ v roku 2017 vo výške 3 600 € bola použitá na svoj účel a prijímateľ ňou nakladal hospodárne a
efektívne. Kontrola nepreukázala žiadne závažnejšie pochybenia. Drobnými nedostatkami boli len
chýbajúce podpisy pri vyúčtovaní cestovných príkazov, vykazované mínusové zostatky v
pokladni (dotácia pokladne ex post), či platba súkromnými bankomatovými kartami pri nákupe
drobných tovarov. V budúcnosti odporúča realizovať platby formou prevodu z bankového účtu
TJ, prislúchajúcou bankomatovou kartou alebo v hotovosti. Poslednou kontrolou, ktorú vykonal
kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozefa Kušnír bolo dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb
majetku obcí pre prenajímaní nehnuteľného majetku obce. Hodnotenie a odporúčania: Obec
prenajíma odplatne iným subjektom nehnuteľný majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie
svojich úloh, a to na základe písomnej zmluvy, v ktorej sú dohodnuté základné náležitosti ako je
účel nájmu, doba nájmu či výška nájomného. Nájom nesmie odporovať cieľom a záujmom obce a
žiaden z nájomníkov nesmie byť voči iným nájomníkom zvýhodnený výškou nájomného či
podmienkami nájmu. Obec postupovala pri prenajímaní nehnuteľného majetku s primeranou
obozretnosťou, zákonne a kontrola nepreukázala zásadnejšie pochybenie. Odporúča aktualizovať
VZN č. 24/2007 a zosúladiť ho s účinnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
prípadne priebežne (raz za niekoľko rokov) prehodnocovať výšku nájomného tak, aby
zodpovedala cene obvyklej v miestnych pomeroch. Poslanci vzali na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o výsledkoch ukončených kontrol za 1. polrok 2018.So správou o výsledku

ukončených kontrol za 1. polrok 2018 bol za kontrolovaný subjekt dňa 30.8.2018 bol
oboznámený starosta obce Ing. Štefan Murcko.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 tvorí príloha č.5 k
tejto zápisnici.
Uznesenie č. 292/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 7: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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: Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2018
Ďalším bodom programu bolo zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných
akcií obce v roku 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. Akcie sú rozdelené do
nasledovných okruhov:
A) Investičné akcie pre realizáciu:
1. Rekonštrukcia kultúrneho domu – je v realizácii plnenie bude naplnené podľa
rozpočtu. Do konca tohto roka stavba bude zastrešená, uzavretá aby bolo možné
pokračovať v ďalších prácach v budúcom roku.
2. Vybudovanie cyklookruhu Červený Kláštor -Čirč – cyklotrasa ako stavebná časť je
ukončená mimo altánkov. Urobili sa tam aj práce naviac so strany obce. Ako prvé sa
uhradili práce naviac za vybudovanie prechodov cez cyklotrasu pre traktory a ťažšie
vozidlá. Naviac práce, ktoré zatiaľ neboli uhradené: urobila sa poľná cesta vedľa
cyklotrasy v jednom úseku aby traktory a ťažké vozidlá nechodili po cyklotrase.
Urobili sa terénne úpravy, vyrezalo sa krovie, zrovnal sa terén aby bol priechodný. Vo
vlastnej réžii sa usadili na začiatku asfaltovej trasy dva železné stĺpiky aby nebolo
možné autami alebo traktormi vstúpiť na asfaltovú plochu. Ďalej svojpomocne sa
urobil úsek od štátnej cesty do Orlova až po asfaltovú plochu cyklotrasy sa zrovnali
výmole s lomovým kameňom.
3. Povrchová úprava ciest – asfaltovanie - bola plánovaná ulica Vajanského a časť ulice
Ružová na rok 2018. Starosta v priebehu týždňa robil jednorazový prieskum trhu
koľko by to stálo. Je potrebné urobiť verejné obstarávanie. Jedná sa o asi 2940 m2 na
obidve plochy, 9 kusov úpravy poklopu na kanalizačných šachtách a 24 m zárezov na
dvoch úsekoch. Predbežný rozpočet je 54.000 € s DPH. Do konca roka možná
realizácia.
4. Parkoviská pred cintorínom - s finančných dôvodov neuskutočnené aj keď je už
vydané právoplatné stavebné povolenie.

5. Výstavba chodníka do časti Podzámok - stavebné povolenie je vydané s finančných
dôvodov neuskutočnené.
6. Dehydrátor v ČOV Plaveč - bol plánovaný cez eurofondy na apríl 2018 ale neprešiel
cez kontrolu. Pripravuje sa žiadosť na envirofond. Termín podania žiadosti je do
30.10.2018.
7. Projekt „Plavecká chyža“- drevenica je už vo vlastníctve obce. Je potrebné pripraviť
projekt vybaviť stavebné povolenie na prekládku na nejakú plochu ku hradu. Tento
projekt starosta navrhol, aby sa mohol realizovať cez MAS.
8. Zberný dvor v obci Plaveč - projekt je urobený, stavebné povolenie je vydané bola
podaná žiadosť koncom augusta na životné prostredie na eurofondy. Bude sa čakať na
výsledok.
9. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - bola podaná žiadosť, neoficiálne informácie, že
tento projekt bol schválený .
10. Kamerový systém -doplní sa aspoň na dvoch miestach. Ako prvá pri sklade plynu kde
sú veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový odpad a druhú kameru ku čističke na
kompostovisko. Realizácia koncom roka 2018.
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. Obnova hradu Plaveč - robí sa v rámci projektu cezhraničnej spolupráce sa
uskutočnila celková rekonštrukcia Juhozápadnej palácovej veže. Projekt nie je
ukončený, trvať bude do konca februára 2019. Je potrebné urobiť ešte tzv. mäkké
aktivity. V rámci toho projektu sa urobí ešte náter autobusovej zastávky.
2. Príprava regenerácie obce - nie sú investori
3. Autobusové zastávky za mostom v smere Stará Ľubovňa, ako aj Prešov-tam by
bolo potrebné majetkovo právne riešiť nejakú plochu smerom na Prešov, pretože
tam nie je priestor vo vlastníctve obce kde by mohla byť v budúcnosti umiestnená
autobusová zastávka.
4. Pokračovať v možnostiach prípravy na realizáciu bytových domov - jeden dom je
pred kolaudáciou a sú aj ďalší záujemcovia.
C. Opravy a údržba: tento okruh zahŕňa najdôležitejšie opravy na správe vodovodu
a zelene
1. Oprava a údržba verejného vodovodu – pokračovanie (uzávery a hydranty)
2. Trativody v kritických častiach obce - neuskutočnené
3. Údržba zelene – v rámci povolenia boli vybavené výruby stromov, ktoré teraz v
mimo vegetačnom období sa budú dať urobiť od 1.10.2018. Budúci štvrtok
nastupuje firma zatiaľ iba na orez stromov, pretože do konca septembra sa môže
iba orezávať a po 1.10.2018 sa môže realizovať výrub štyroch stromov na
cintoríne v časti od Pastovníckej ulice. Ďalej za domom kultúry by sa vyrezal
jeden strom pri cintoríne tuje a pri hrobke nad hradom dva Lipy.
4. Pokračovanie v obnove hradu - v juhovýchodnej bašte je potrebná urobiť klenbu a
zastrešiť podlažie a tak sa urobí zelená strecha.
Uznesenie č. 293/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 8: Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku
2018
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2018.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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: Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
O tomto bode informoval starosta obce poslancov, že predmetom bodu je žiadosť o
odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dňa 4.9.2018 podal žiadosť
František Šidlovský, ul. Školská 39/8, Plaveč o odkúpenie časti obecného pozemku KNC
711/2, ktorú užíva a funkčne patrí k jeho pozemku KNC 711/2. Voči predmetnej žiadosti
a zverejneniu zámeru predaja neboli vznesené žiadne pripomienky a poslanci prijali
nasledovné uznesenie.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku tvorí prílohu č. 6 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 294/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 9: Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/s ú h l a s í
so zverejnením zámeru odpredaja časti pozemku KN-C 711/2–zastavaná plocha a nádvoria o
výmere cca 90 m2, podľa priloženého náčrtu, pričom výmera bude upresnená vyhotovením
GO plánu po zverejnení zámeru predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemok je
vedený na LV č. 1, k.ú. Plaveč, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč,
b/ ž i a d a
starostu obce zámer zverejniť v súlade so zákonom a Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Plaveč a v prípade, že nebudú vznesené námietky k zámeru odpredaja
v zákonom stanovenej lehote zverejnenia, pripraviť podklady pre schválenie odpredaja.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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 10: Návrh na schválenie investičného úveru
V tomto bode starosta informoval poslancov, že vypracoval žiadosť o vypracovanie
ponuky na úver financovanie investičnej akcie. Odišla Mgr. Lenka Falateková. Tuto žiadosť

rozposlal všetkým bankám, ktoré majú pobočky v Starej Ľubovni. Starosta prezentoval
ponuky jednotlivých bánk. Po dlhej diskusii sa nakoniec uzniesli, že najvýhodnejšiu ponuku
dala Slovenská sporiteľňa. Poslanci schválenie úveru odsúhlasili, a však nové zastupiteľstvo
po voľbách sa môže rozhodnúť, či tento úver využije. V prípade, že novozvolené
zastupiteľstvo sa rozhodne úver nečerpať, úverová zmluva po 31.12.2019 bez poplatku zrušiť.
Uznesenie č. 295/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 10: Návrh na schválenie investičného úveru
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ u d e ľ u j e s ú h l a s
s prijatím úveru vo výške úverového rámca od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške
maximálne 600.000,- EUR za účelom: investičné akcie obce Plaveč – Rekonštrukcia
Obecného domu Plaveč (ďalej len „Úver),
b/ p o v e r u j e
starostu obce Ing. Štefana Murcka, aby ako zástupca obce Plaveč, uzatvoril s bankou
príslušné zmluvy o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu potrebnú pre prijatie úveru.

Hlasovanie:
Za uznesenie: 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 11: Príprava a realizácie projektov
V tomto bode starosta informoval poslancov o priebehu realizácie projektov, ktoré
prichádzajú do úvahy. Odišla Mária Mancálová, RNDr., MPH.
Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ - je podpísaná zmluva o NFP, začína sa realizovať
verejné obstarávanie. Termín realizácie je od 1.11.2018 do 31.8.2019.
Detské ihrisko - projekt neprešiel, preto starosta požiadal príspevok na detské ihrisko s
rezervy predsedu vlády SR.
Kompostéry- projekt je schválený, bude sa robiť verejné obstarávanie. Toho roku sa tento
projekt nebude realizovať, pretože na Slovensku sú iba tri firmy, ktoré vyrábajú kvalitné
kompostéry, a projekt bol iba teraz schválený, takže firmy nebudú vedieť uspokojiť všetkých
záujemcov o kompostéry. Predpoklad realizácie budúci rok.

K bodu 12: Rôzne
V tomto bode starosta informoval poslancov o zmenách zberu separovaného odpadu.
Hovoril, že po dohode s firmou Ekos a NATURPACK budú do konca roka 2018 zrušené
kontajnery na separovaný zber v celej obci. V rodinných domoch bude zabezpečený len vrecový
systém. V najbližších dňoch budú do každej domácností - rod. domov doručené vrecia modrej
farby na papier a červené vrecia na kovové obaly spolu s letákom ako pomôckou na triedenie
odpadu. Obaly z mlieka a džúsov, takzvané TETRAPAKY sa budú umiestňovať medzi plasty.

Ďalej hovoril, že počnúc dňom 19.9.2018 bude sprístupnený veľkoobjemový kontajner za
budovou bývalého skladu plynu a to každú stredu v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. Do
kontajnerov bude možné umiestňovať len veľkoobjemový odpad, ktorý nie je možné umiestniť do
nádoby pri dome -popolnici. Pokiaľ kontajner bude využívaný na iný ako určený odpad, bude
vývoz opätovne uzatvorený.

Uznesenie č. 297/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
súhlasí
so zrušením, vyradením a odovzdaním zberných nádob na separovaný zber – kontajnerov
vrátane ozdobných mreží spoločnosti EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa ako protihodnotu za
obnovenie a zriadenie týchto nádob v potrebnom počte pre bytové domy v obci Plaveč.

Hlasovanie:
Za uznesenie: 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 13: Rôzne
V tomto bode poslanci súhlasili s preplatením nevyčerpanej časti dovolenky starostovi
obce v počte 30 dní vzhľadom k tomu, že sa končí volebné obdobie.

Uznesenie č. 298/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
súhlasí
s preplatením časti nevyčerpanej dovolenky maximálne vo výmere 30 dní starostovi obce za
rok 2017 a 2018 z príležitosti ukončenia volebného obdobia 2014-2018.
Hlasovanie:
Za uznesenie: RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: Mgr. Patrik Pčolka
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 14: Rôzne

V tomto bode starosta prečítal poslancom žiadosť spoločnosti Orange Slovensko a.s.
ktorá žiada súhlas s umiestnením VEKS GSM bod:1180KO, Plaveč. Starosta vysvetlil
poslancom, že na Ľubotínskej hore je stožiar ktorý vlastní Slovak Telekom. Tento stožiar stojí
na obecnom pozemku, ktorý Slovak Telekom má v prenájme vo výmere 20 m2 ročne platia
nájom obci 1000 €. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. požiadala firmu Slovak Telekom o
umiestnenie svojich zariadení GSM bod:1180KO na ich existujúcej stavbe (stožiar a oplotená
bet. plocha). Slovak Telekom v zmysle predbežného súhlasu s umiestnením vysielacej stanice
súhlasí. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ešte potrebujú si postaviť technologickú
miestnosť, aby mohli prepojiť antény. Z uvedeného dôvodu, žiadajú obec o prenájom časti
parcely č. KN-C 2971/1 o výmere 10 m2 pre účely umiestnenia technologického kabinetu
odplatne v cene nájmu 600,--Eur za kalendárny rok. Poslanci súhlasili.
Žiadosť o súhlas s umiestnením VEKS GSM bod: 1180KO,Plaveč tvorí príloha č.7 k tejto
zápisnici.
Uznesenie č. 299/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
súhlasí
s nájmom časti pozemku KNC 2971/1-ostatná plocha vo výmere 10m2 pre účely umiestnenia
technologického kabinetu odplatne v cene nájmu 600,--Eur za kalendárny rok.
V Plavči dňa 18.09.2018
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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 12: Rôzne
V tomto bode starosta hovoril poslancom, že v roku 1968 nanovo vznikol okres Stará
Ľubovňa. Pri tejto príležitosti je to 50 rokov vzniku a novo obnovenia okresu. Preto sa v
rámci obcí a štátnej správy dohodli, že bude vydaná publikácia. – „STARÁ ĽUBOVŇA REGIÓN MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA A ŠARIŠA“. Koncom septembra
bude táto publikácia vydaná. Je potrebné prijať uznesenie, že obec súhlasí so zverejnením
údajov z dôvodu ochrany osobných údajov. Poslanci nemali žiadny iný návrh k uzneseniu.
Uznesenie č. 300/2018
z XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 14.09.2018
K bodu 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ u d e ľ u j e s ú h l a s

s publikovaním historických faktov, údajov, obrazových záznamov o Obci Plaveč v publikácii
k 50. výročiu znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa – „STARÁ ĽUBOVŇA - REGIÓN
MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA A ŠARIŠA“,
b/ s ú h l a s í
so zverejnením a použitím údajov dotýkajúcich sa Obce Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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 12: Rôzne
V tomto bode starosta prečítal poslancom žiadosť od občanov bytového spoločenstva
ul. Jesenná 96/2 a 97/4. Žiadali o povolenie užívania verejného priestranstva na trvalé
parkovanie vozidiel. Parcelu na ktorú žiadajú povolenie na parkovanie vozidiel je zastavaná
plocha, čiže kultúra sa nemení. Okolo bytoviek je zábradlie, ktoré chcú odstrániť a trávnatú
plochu zasypať makadamom všetko na vlastné náklady. Poslanci nemali námietky k týmto
žiadostiam a súhlasili so zámerom, Ďalšie žiadosti prišli od 4 občanov bytových domou ul.
Železničiarska 364, 365 a 366, ktorí žiadali taktiež vybudovať parkovisko na vlastné náklady,
ktoré by slúžilo iba pre nich, preto ich žiadosti nebolo vyhovené, nakoľko je potrebné túto
problematiku v danom mieste riešiť komplexne.
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 22.34 hod.

Zapísala: Iveta Gallová

Ing. Štefan M u r c k o
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Mancálová, MPH

………………………………..

Ing.Vladimír Nemergut

………………………………..

