Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i, okres Stará Ľubovňa
Zápisnica
z XXV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i,
konaného dňa 5. októbra 2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Starosta obce:
Ing. Štefan Murcko
Prítomní poslanci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Ospravedlnení:
1. Lenka Falateková,Mgr.
Ďalej prítomní:
Gallová Iveta – zapisovateľ
Troščáková Mária – ekonómka
Jozef Kušnír, JUDr. Mgr. – kontrolór obce
Jozef Šidlovský
Peter Smandra
Predložený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školského zariadenia na rok 2019
4. Návrh rozpočtu obce pre rok 2019
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2019
6. Návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019
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 na zasadnutí je prítomných 8
poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Uznesenie č. 301/2018
z XXV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 05.10.2018
K bodu 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
program dnešného XXV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 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. Vladimír Nemergut, Ing. František Figula, Štefan Janoško.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov Mgr. Anna Servilová, František Nemergut.

Uznesenie č. 302/2018
z XXV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 05.10.2018
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ v o l í
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Vladimír Nemergut, Ing. František Figula a Štefan Janoško,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie overovateľov zápisnice Mgr. Anna Servilová, František Nemergut a zapisovateľa
Iveta Gallová.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová,
Mgr. Peter Šlosár

Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 3: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia na rok 2019
Starosta predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Plaveč č.
81. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a výšku dotácie
na prevádzku, mzdy v zariadení školského stravovania a na záujmové vzdelávanie detí s
trvalým pobytom na území obce na kalendárny rok 2019.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Plaveč č 81 tvorí príloha č.1 k tejto
zápisnici
Uznesenie č. 303/2018
z XXV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 05.10.2018
K bodu 3: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na všeobecne záväznom nariadení obce Plaveč č. 81 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019 podľa predloženého
návrhu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová,
Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 4: Návrh rozpočtu obce pre rok 2019
O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária
Troščáková, ktorá predniesla poslancom návrh rozpočtu na rok 2019.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 tvorí príloha č. 2 k tejto zápisnici
K bodu 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2019
V tomto bode vystúpil kontrolór obce Jozef Kušnír, JUDr. Mgr. ktorý sa vyjadril k
návrhu rozpočtu obce. Preskúmal ho z hľadiska jeho zákonnosti a súladu s právnymi
predpismi SR a nariadeniami obce Plaveč, z hľadiska metodickej správnosti rozpočtovej

klasifikácie stanovenej Ministerstvom financií SR, z hľadiska efektívnosti, účelnosti
a hospodárnosti navrhovaného nakladania s rozpočtovými prostriedkami i z hľadiska
povinnosti obce zostaviť návrh viacročného rozpočtu. Na základe uvedených skutočností
odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Plaveč predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019
schváliť a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 vziať na vedomie.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu viacročného rozpočtu na roky
2020 - 2021 tvorí príloha č.3 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 304/2018
z XXV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 05.10.2018
K bodu 4: Návrh rozpočtu obce pre rok 2019
K bodu 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
1. návrh rozpočtu obce Plaveč na roky 2020 a 2021,
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2020-2021,
b/ s c h v a ľ u j e
1. rozpočet obce Plaveč na rok 2019 bez programovej štruktúry podľa predloženého návrhu,
2. v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vykonávanie zmien rozpočtu obce na rok 2019 starostom obce
presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nezmenia
celkové príjmy a celkové výdavky.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová,
Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 6: Návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ďalším bodom programu bol odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti odkúpenia pozemku
Františka Šidlovského, , ul. Školská 39/8, Plaveč, ktorý žiadal o odpredaj pozemku KN-C
711/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2., ktorý je vedený na LV č. 1 ako parcela
KN-C 711/2 - zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Plaveč. Poslanci žiadateľovi Františkovi
Šidlovskému, ul. Školská 39/8, Plaveč schválili odpredaj pozemku v cene 3,30 €/m2.
Kupujúci taktiež uhradí všetky náklady spojené s prevodom.
Uznesenie č. 305/2018
z XXV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 05.10.2018
K bodu 6: Návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Plaveč predaj majetku obce Plaveč formou osobitného zreteľa - pozemok KNC 711/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2, k. ú. Plaveč vytvorený GO plánom č.
67/2018 zo dňa 01.10.2018, vyhotovil Zdeno Baláž – geodet, Nová Ľubovňa 364, ktorý je
vedený na LV č. 1 ako parcela KN-C 711/2 - zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Plaveč
žiadateľovi Františkovi Šidlovskému, ul. Školská 39/8, Plaveč v cene 3,30 €/m2. Kupujúci
taktiež uhradí všetky náklady spojené s prevodom.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová,
Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I.polrok 2019
Materiál nebol predložený kontrolórom obce na prerokovanie.
K bodu 8: Rôzne
V tomto bode starosta podal informáciu poslancom ohľadom žiadostí, ktoré boli doručené
do podateľne od Patrika Smandru, ktorý chce ponúkať stravu pre dôchodcov. Ďalej Patrik
Smandra podal žiadosť, aby sa vodné a stočné odpisovalo každé 4 mesiace a žiadosť o schválenie
otváracích hodín Reštaurácie Pod Lipou. Starosta vysvetlil poslancom, že Patrik Smandra preberá
Reštauráciu pod Lipou v ktorej ako nájomca bude ponúkať stravu v jeho mene. Starosta vysvetlil
všetky podmienky, ktoré musia byť splnené a tak prístúpi k dohode. Patrik Smandra požiadal
zastupiteľstvo aby mohol vystúpiť a poinformovať ich o jeho zámere. Poslanci súhlasili aby
vystúpil. V krátkosti hovoril, žeby bol rád keby došlo medzi ním a obcou k dohode a mohol by
ponúkať stravu pre dôchodcov.

K bodu 8: Rôzne
V tomto bode starosta hovoril, že pre rok 2018 sú stanovené ceny vodného pre
domácnosti 0,60 € pre právnické osoby 0,80 € a pre vodárenské spoločnosti 0,73 €. Starosta
predkladá, že do budúcnosti zastupiteľstvo bude musieť pristúpiť k úprave ceny vody, pretože
sa musí vytvárať rezervný fond. Ak nebude vytvorený rezervný fond do budúcnosti mohol by
byť problém ak bude potrebné urobiť nejakú zásadnú investíciu do vodovodu. Zatiaľ je
vodovod v dobrom stave, ale už písal starostovi veliteľ DHZ, že sú niektoré hydranty v
nefunkčnom stave. Ak to tak bude pokračovať tak, že budú poruchy išlo by to na vrub
rozpočtu každoročného, alebo môže prísť taká situácia, že nebude žiadny funkčný hydrant.
Tým pádom by bola ohrozená požiarna bezpečnosť a obec by musela zainvestovať veľkú
položku do výmeny hydrantov. Osobný názor starostu by bolo vodné u domácnosti ponechať
takú cenu aká je, pretože obec dopláca 0,20 € čo je v poriadku, ale u stočného dopláca 0,60 €.
Menšiu sumu dopláca občan a väčšiu obec, pretože schválená je suma 1,08 € s URSO a platí

sa 0,50 €. Do budúcna pri zvýšení cien prostriedky ktoré sa zvýšia medzi príjmami a
výdavkami na prevádzku sa odvedú do rezervného fondu na jeden účet, ktorý bude vytvorený
kde sa každoročne budú ukladať peniaze. V prípade ak by bola porucha na vodovode budú
prostriedky na opravu.
Návrh na schválenie cien vodného a stočného pre obec Plaveč na rok 2018 tvorí príloha č.4 k
tejto zápisnici.
K bodu 9 a 10: Diskusia a interpelácia poslancov
V tomto bode vystúpil Mgr. Patrik Pčolka, ktorý informoval poslancov, že 23.10.2018
sa koná deň Prešovského kraja, týmto pozval poslancov, že sa môžu zúčastniť tejto akcie.
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
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Anna Servilová

………………………………..

František Nemergut

…………………………..........

