ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč,
ktoré sa konalo 28. 06 .2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Starosta obce:
Mgr. Peter Šlosár
Prítomní poslanci:
1. Mgr. Lenka Falateková,-17:38
2. Ing. František Figula,
3. Ľubomír Kober,
4. Mgr. Dominik Lorek,
5. Ing. Vladimír Nemergut
6. Mgr. Patrik Pčolka,
7. Mgr. Monika Vojteková

Ďalej prítomní hostia
- viď. prezenčná listina

Predložený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie.
Schválenie programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Hospodárenie obce za rok 2018 a návrh Záverečného účtu obce Plaveč za rok 2018.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Plaveč za rok 2018.
Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč.
Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň.
Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1.
Návrh na rozšírenie kapacity materskej školy.
Rôzne.
Interpelácie poslancov.
Záver.

K bodu 1 a 2 : Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plavči otvoril a viedol starosta obce Mgr. Peter Šlosár,
ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, Mgr.
Lenka Falateková dôjde neskôr teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Poslankyňa Martina Mačeková sa ospravedlnila a poslanec Ing. Miroslav Girgoško sa zasadnutia
nezúčastnil bez udania dôvodu. Starosta obce predložil prítomným návrh programu dnešného
rokovania, poslanci nevzniesli k programu žiadne námietky.
Uznesenie č. 41/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1 a 2.
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
program V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 3 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do ktorej
odporučil poslancov: Ľubomír Kober, Mgr. Patrik Pčolka, Ing. Vladimír Nemergut. K predloženému
návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Ing. František Figula a Mgr. Monika
Vojteková. Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová.

Uznesenie č. 42/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3.
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) v o l í
- návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Kober, Mgr. Patrik Pčolka, Ing. Vladimír Nemergut
b)berie na vedomie
- určenie overovateľov zápisnice: Ing. František Figula, Mgr. Monika Vojteková, a zapisovateľa Ivetu
Gallovú

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----V úvode zasadnutia privítal starosta obce aj hostí, vedúcu školskej jedálne ako aj občanov, ktorí prišli
poslancom priblížiť život a prácu bývalého správcu farnosti prof. Konečného. Išlo o p. Šidlovského, p.
Kolcunová, p. Pekárová a p. Tešľa. Poslanci si ich názor vypočuli a neboli zo strany poslancov k danej
veci žiadne otázky. Po svojej prezentácii odišli z rokovania OZ.

K bodu 4: Hospodárenie obce za rok 2018 a návrh Záverečného účtu obce Plaveč za rok 2018.
Rozbor hospodárenia za rok 2018 predniesla prítomným poslancom ekonómka obce Mária
Troščáková. Informovala prítomných poslancov o rozbore plnenia príjmov a výdavkov za rok 2018,
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 31.12.2018, prehľad o stave a vývoji dlhu
k 31.12.2018, 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 2018 tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 43/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.
Hospodárenie obce za rok 2018 a návrh Záverečného účtu obce Plaveč za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce Plaveč 2018 s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. použitie prebytku v sume 63 328,22 € 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 63 328,22 €, ktorý sa použije na rekonštrukciu kultúrneho domu v Plavči.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek,
Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 5 : Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Plaveč za rok
2018.
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 2018. 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 2018 výrokom :
a / celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b/ schvaľuje použitie prebytku v sume 63 328,22 € na tvorbu rezervného fondu.

Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2018 tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 44/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči v zmysle zákona č.79/2015 Z. z.
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozboru hospodárenia obce a záverečnému účtu obce za rok
2018.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek,
Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 6 : Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Plaveč.
V ďalšom bode informoval starosta poslancov o návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu spojenú s činnosťou školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti školy v obci Plaveč. Na zasadnutie prišla aj vedúca školskej jedálne p.
Pčolková, ktorá spolu so starostom spolupracovala pri príprave tohto návrhu. Starosta oboznámil
poslancov, že od septembra 2019 vstúpil do platnosti zákon o dotáciách na obedy preto sa musí
zmeniť aj VZN č. 43/2011. Starosta poslal všetky materiály poslancom emailom na preštudovanie.

Mení sa finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré bude platiť od
septembra 2019. Príspevok na obed sa vzťahuje iba na predškolákov a na deti I. a 2. stupňa základnej
školy. Vedúca školskej jedálne p. Pčolková poslancom vysvetlila všetko ohľadom podmienok ako sa
bude dotácia kontrolovať a taktiež nákladov týkajúcich sa zmenou v stravovaní od 1.9.2019. Zmenili
sa režijné náklady pre stravníkov, zamestnancov školy aj cudzích stravníkov.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Plaveč č 81 tvorí príloha č.3 k tejto zápisnici

Uznesenie č. 45/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6.
Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce
Plaveč č. 43/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek,
Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 7 : Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň.
V tomto bode starosta informoval poslancov o návrhu na odkúpenie časti pozemkov do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň na prístupovú cestu. Starosta ukázal poslancom nový Geometrický
plán. Odišla Mgr. Lenka Falateková. Starosta sa stretol zo všetkými vlastníkmi, ktorí súhlasia
s odpredajom časti svojich pozemkov do vlastníctva obce Plaveč a stanovuje kúpnu cenu vo výške
1,00 €/m2. Pozemky budú v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k jednotlivým parcelám. Celková
výmera odpredaja pozemkov je 4475 m2 .

Uznesenie č. 46/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.
Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/124, ktorý pozostáva z:
















diel 2 o výmere 169 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/9, k. ú. Plaveč,
diel 4 o výmere 158 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/10, k. ú Plaveč,
diel 6 o výmere 132 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/103, k. ú Plaveč,
diel 8 o výmere 135 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/104, k. ú Plaveč,
diel 10 o výmere 34 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/105, k. ú Plaveč,
diel 21 o výmere 131 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/121, k. ú Plaveč,
diel 12 o výmere 116 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/106, k. ú Plaveč,
diel 20 o výmere 24 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/112, k. ú Plaveč,
diel 19 o výmere 25 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/111, k. ú Plaveč,
diel 14 o výmere 85 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/107, k. ú Plaveč,
diel 17 o výmere 135 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/109, k. ú Plaveč,
diel 24 o výmere 176 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-E 1112/245, k. ú Plaveč,
diel 26 o výmere 93 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-E 1112/246, k. ú Plaveč,
diel 29 o výmere 404 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-E 1112/406, k. ú Plaveč,

odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/154, ktorý pozostáva z:















diel 32 o výmere 102 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-E 1528/102, k. ú. Plaveč,
diel 30 o výmere 657 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-E 1112/406, k. ú. Plaveč,
diel 27 o výmere 401 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-E 1112/246, k. ú. Plaveč,
diel 25 o výmere 215 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-E 1112/245, k. ú. Plaveč,
diel 3 o výmere 185 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/9, k. ú. Plaveč,
diel 5 o výmere 180 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/10, k. ú. Plaveč,
diel 7 o výmere 185 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/103, k. ú. Plaveč,
diel 9 o výmere 190 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/104, k. ú. Plaveč,
diel 11 o výmere 107 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/05, k. ú. Plaveč,
diel 22 o výmere 178 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/121, k. ú. Plaveč,
diel 13 o výmere 72 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/106, k. ú. Plaveč,
diel 15 o výmere 28 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/107, k. ú Plaveč,
diel 16 o výmere 61 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/108, k. ú Plaveč,
diel 18 o výmere 97 m2 ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/109, k. ú Plaveč,

do vlastníctva obce Plaveč a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,00 €/m2. Pozemky budú v budúcnosti
slúžiť ako prístupová cesta k jednotlivým parcelám
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 8 : . Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1.
V ďalšom bode boli poslanci informovaní o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení č.
1/2019. Poslanci boli upovedomení o upravených položkách, t. j. o presune resp. navýšení alebo

znížení rozpočtových prostriedkoch ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov. 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. Poslanci schválili úpravu rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 47/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8.
Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 9 : Návrh na rozšírenie kapacity materskej školy.
V tomto bode starosta hovoril, že sa otvára tretia trieda detí materskej školy. Staršia trieda
počet detí 21, stredná trieda počet detí 19 a najmenšia trieda počet detí 10. Starosta už konzultoval
s riaditeľom školy, že nová trieda sa otvorí na prízemí kde bola tanečná trieda, ktorá bude aj naďalej
fungovať ale v popoludňajších hodinách.

Uznesenie č. 48/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9.
Návrh na rozšírenie kapacity materskej školy
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu starostu obce o rozšírení kapacity materskej školy v Plavči v školskom roku 2019/2020
o jednu triedu naviac.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 10 : Rôzne.
V tomto bode starosta predniesol návrh na odkúpenie časť parcely KN-C 765/6 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere cca 4 m2, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Plaveč do
súkromného vlastníctva o ktorú požiadal Valent Tomáš, Lipová aleja 511/2, 065 44 Plaveč ktorý si dal
tieto parcely zamerať. Starosta ukázal poslancom túto časť parcely KN-C 765/6 na mape Geoportál. Je
to bývalá žumpa, ktorá sa nachádza pri tenisovom kurte kde časť tejto žumpy je na obecnom pozemku.
Poslanec Ľubomír Kober mal výhrady k tejto parcele a požiadal o predloženie dôkazov, že daný
pozemok skutočne patril p. Tomášovi. Tento zámer predaja nebol schválený.
Uznesenie č. 49/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10.
Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
nesúhlasí
so zverejnením zámeru odpredaja pozemku, časť parcely KN-C 765/6 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere cca 4 m2, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Plaveč, podľa priloženého návrhu
žiadateľovi Valentovi Tomášovi, rod. Tomáš, Lipová aleja 511/2, 065 44 Plaveč.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 10 : Rôzne.
Starosta prečítal poslancom žiadosť Aleny Plavnickej, Popradská 284/28, Plaveč o odkúpení
obecného pozemku číslo KN-C 811-zastavané plochy a nádvoria. Už v roku 2017 žiadali o odkúpenie,
pretože si chceli rozšíriť pozemok aby im to lícovalo s domom. Teraz žiada opäť, pretože do budúcna
si chce postaviť plot a ohradiť dom. Starosta ukázal poslancom na mape Geoportál ako to vyzerá.
Poslanci po diskusii súhlasili o odpredaj tejto časti obecného pozemku, ale len po časť kde má urobenú
elektrickú skrinku aby bola usadená v plote, pričom výmera bude upresnená vyhotovením
geometrického plánu po zverejnení zámeru predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so
zákonom o majetku obci a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč

Uznesenie č. 50/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10.
Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
súhlasí
so zverejnením zámeru odpredaja pozemku, časť parcely KN-C 811 – zastavaná plocha a nádvorie,
ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1352, k. ú. Plaveč, podľa priloženého návrhu žiadateľovi Alena
Chovancová, rod. Plavnická, Popradská 284/28, 065 44 Plaveč pričom výmera bude upresnená
vyhotovením geometrického plánu po zverejnení zámeru predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade so zákonom o majetku obci a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 10 : Rôzne.
Starosta prečítal ďalšiu žiadosť o odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/137 ktorý
vznikol odčlenením od parcely KN-C 392/99 o výmere 368 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1360
Mária Duchová, rod. Pekárová, Železničiarska 367/29, 065 44 Plaveč do vlastníctva obce Plaveč,
ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom a stanovuje kúpnu cenu
vo výške 1,00 €/m2. Poslanci súhlasili a prijali nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 51/2019
z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10.
Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/137, ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C
392/99 o výmere 368 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1360 Mária Duchová, rod. Pekárová,
Železničiarska 367/29, 065 44 Plaveč do vlastníctva obce Plaveč, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako
prístupová cesta k stavebným pozemkom a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,00 €/m2.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto

-----Starosta na záver zasadnutia informoval poslancov o projektoch, ktoré sú v realizácií alebo
pred dokončením. Projekt chodník do Podzámku prešiel preto sa bude riešiť verejné obstarávanie
a všetky veci okolo toho. Vo štvrtok prídu opravovať cesty a robiť vysprávky po celej obci. Boli
odstránené staré zábradlia pri moste. Ďalej hovoril, že je v štádiu prípravy projekt od dopravného
inžiniera p. Virostka zo Starej Ľubovni, ktorý pracuje na projekte autobusové zastávky v smere do
Lipan. Je podaný projekt druhá výzva požiarnej zbrojnice. Ďalší projekt je zvýšenie bezpečnosti
cestnej premávky a osvetlenie priechodu pre chodcov bola vyhlásená výzva do ktorej sa obec
zapojila. Detské ihrisko - nie je ešte výsledok z výzvy ktorá bola podávaná cez ministerstvo vnútra .
Ďalej starosta hovoril poslancom, že je vyhlásená výzva cez MASKU.

K bodu 11 a12: Interpelácie poslancov a záver.
V rámci interpelácie poslancov požiadala poslankyňa Vojteková aby sa hlasovalo o čestnom
občianstve prof. Konečného. Poslanec Kober nesúhlasil a odišiel. Po diskusii a hlasovaní nebol tento
návrh schválený.

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:07 hod.

Zapísala: Iveta Gallová
Mgr. Peter Šlosár
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. František Figula
Mgr. Monika Vojteková

………………………………..
………………………………..

