
Z Á P I S N I C A 
z VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 4. 10. 2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková, 

2. Ing. František Figula, 

3. Ing. Miroslav Girgoško, 

4. Ľubomír Kober, 

5. Mgr. Dominik Lorek, 

6. Martina Mačeková, 

7. Ing. Vladimír Nemergut 

8. Mgr. Patrik Pčolka – 19,25 hod. 

9. Mgr. Monika Vojteková 

 

 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2019  

5. Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2018/2019 

6. Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 2019/2020 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

8. Správa o vykonaných kontrolách za obdobie 1. polroku 2019 

9. Hospodárenie obce za 1. polrok 2019 

10. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň 

11. Návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

12. Zhodnotenie a priebeh investičných akcií obce 

13. Rôzne 

14. Interpelácie poslancov 

15. Záver 

 

 

 

 

 



K bodu č.1 : Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.  

 

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Plavči otvoril a viedol starosta obce Mgr. Peter 

Šlosár, ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 

poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta obce 

poznamenal, že počas rokovania sa ešte na zasadnutie dostaví poslanec Mgr. Dominik Lorek. 

 

 Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdŕžali  

v pozvánkach. K predloženému programu rokovania starosta obce navrhol spojiť nasledovné 

body 1 a 2 a doplnenie voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice do programu v tomto poradí:   

 

Ako bod č. 1 Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

Ako bod č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Prítomní poslanci nevzniesli pripomienky k zmeneným bodom programu, preto sa dnešné 

rokovanie bude riadiť týmto programom: 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2019  

4. Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2018/2019 

5. Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 2019/2020 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

7. Správa o vykonaných kontrolách za obdobie 1. polroku 2019 

8. Hospodárenie obce za 1. polrok 2019 

9. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň 

10. Návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

11. Zhodnotenie a priebeh investičných akcií obce 

12. Rôzne 

13. Interpelácie poslancov 

14. Záver 

      

 

 

Uznesenie č. 52/2019  

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

program VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého 

návrhu 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. 

Monika Vojteková 

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. Miroslav Grigoško, Martina Mačeková, Mgr. Patrik Pčolka. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Lenka Falateková, Ing. 

Vladimír Nemergut a zapisovateľa Ivetu Gallovú. 

 

Uznesenie č. 53/2019 

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 2. 

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a) v o l í  

- návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Grigoško, Martina Mačeková, Mgr. Patrik Pčolka 

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

- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Lenka Falateková, Ing. Vladimír Nemergut 

a zapisovateľa Ivetu Gallovú 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. 

Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

 

 



K bodu 3 : Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2019. 

 Správu o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2019 predniesol prítomným poslancom 

zástupca starostu obce Ing. František Figula.  

 

Správa o činnosti Obecnej rady tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

 

 

Uznesenie č. 54/2019 

z VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. 

Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 4 : Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2018/2019. 

 

 Správu riaditeľa ZŠ s MŠ  Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci 

školský rok  predniesla prítomným poslancom riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Anna Servilová. 

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch bola vypracovaná  a predložená v zmysle 

vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo dňa 16.12.2005 a Metodického usmernenia MŠ SR č. 

10/2006-R z 25.5.2006. Riaditeľka poukázala v správe na dobré aj zle stránky výchovno-

vzdelávacej činnosti.  

Starosta obce Mgr. Šlosár poďakoval riaditeľke za predloženú správu, ktorá bola výstižná a 

ďalej poďakoval  vedeniu školy za spoluprácu.  

Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2018/2019 tvorí príloha č. 

2  tejto zápisnice.  

 

 

 

 



Uznesenie č. 55/2019 

z VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2018/2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

správu riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2018/2019.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. 

Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

- - - - - - 

 

K bodu 5: Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 

2019/2020. 

  

 V ďalšom bode boli prítomní poslanci oboznámení s informáciou o organizačnom 

zabezpečení školského roka 2019/2020. Informáciu prítomným predložila riaditeľka ZŠ s MŠ 

Mgr. Anna Servilová. Táto informácia bola prítomnými poslancami vzatá na vedomie. 

Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2019/2020 tvorí prílohu č. 3 tejto 

zápisnice.  

 

 

Uznesenie č. 56/2019 

z VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 2019/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

správu riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 2019/2020.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. 

Monika Vojteková 



Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019. 

 

O návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019 informoval 

poslancov JUDr. Mgr. Jozef Kušnír.  

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019 tvorí prílohu č. 4 k tejto 

zápisnici . 

 

- - - - - - 

 

K bodu 7: Správa o vykonaných kontrolách za obdobie 1. polrok 2019. 

 

Správu o kontrolnej činnosti  za1. polrok 2019 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. V skúmanom období boli v súlade 

s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na 1. polrok 2019 ukončené 3 

kontroly. Predmetom ukončených kontrol bolo: 

1. Kontrola vedenia zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva a zverejňovania 

prijatých uznesení. 

2. Kontrola zákonitostí, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s 

finančnými prostriedkami poskytnutými ako dotácia obce v roku 2018 - kontrola dotácie pre 

DHZ Plaveč. 

3. Vykonanie finančnej kontroly zameranej na dodávateľské faktúry, ich evidenciu, 

náležitosti, dodržiavanie lehoty splatnosti a súvzťažnosť s príslušnými objednávkami. 

Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 tvorí príloha č. 5  k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 57/2019 

z VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. a 7.   

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019. 

Správa o vykonaných kontrolách za obdobie 1. polroku 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



a)  s ch v a ľ u j e   

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019, 

b) p o v e r u je 

 hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. 

Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 8: Hospodárenie obce za 1. polrok 2019. 

  

 Správu o  hospodárení obce  Plaveč za I. polrok 2019 predniesla ekonómka obce M. 

Troščáková,  ktorá informovala prítomných poslancov o hospodárení obce. Rozpočet na rok 

2019 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 304/2018 zo dňa 5.10.2018 ako 

vyrovnaný vo výške 1 800 530 €. Z toho škola 608 000 €, obec 1 228 530 €. Rozpočet bol 

upravený 3 krát: 

 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 28.06.2019 navýšenie o 61 221 € 

 Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 28.06.2019 navýšenie o 63 328 € 

Ďalej ekonómka obce vysvetlila poslancom čerpanie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých 

oddielov. 

Správu o hospodárení obce za  I. polrok 2019 tvorí prílohu č.6 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 58/2019 

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Hospodárenie obce za 1. polrok 2019.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

 

správu o hospodárení obce Plaveč za I. polrok 2019.  

 

 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. 

Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 9: Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň. 

 

 Prišiel poslanec Mgr. Dominik Lorek. Starosta obce informoval poslancov o ďalšom 

odkúpení parcely v časti Roveň, ktorá bude v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta 

k predmetným parcelám. Cena za odkúpenie je nemenná ako u ostatných vlastníkov. Poslanci 

nemali k tomuto odkúpenie parcely žiadne výhrady.  

 

Uznesenie č. 59/2019 

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Návrh na odkúpenie pozemku 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 392/136 – orná pôda, ktorý vznikol geometrickým 

plánom  č. 21/2019  zo dňa 23. 04. 2019, vypracoval Zdeno Baláž – GEODET, Nová 

Ľubovňa 364, úradné overený 02. 05. 2019 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-233/2019 

odčlenením od parcely KN-C 392/98 o výmere 345 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1361,  

Alžbeta Mačeková, rod. Norková, Ivana Stodolu 481/4, 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: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

- - - - - - 

 

 

 



 

K bodu 10: Návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 V tomto bode starosta obce hovoril o odpredaji pozemku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa  pozemku o výmere 19 m2  žiadateľke Alene Chovancovej. Zámer predaja pozemku 

bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Plaveč č. 50/2019 dňa 28.06.2019. 

Poslanci s týmto odpredajom súhlasili. Následne starosta informoval o žiadosti Valenta 

Tomáša, v rámci ktorej chce odkúpiť časť parcely blízko jeho budovy. Starosta informoval 

poslancov, že Valent Tomáš prostredníctvom svojho splnomocného zástupcu poukazuje na 

skutočnosť, že tento úsek o výmere cca 4m2 patril v minulosti jemu. Poslanec František 

Figula sa vyjadril, že k tomuto odpredaju nemá výhrady, rovnako tak aj poslanec Vladimír 

Nemergut. Poslanec Ľubomír Kober informoval, že sa bol na tvare miesta pozrieť a so 

žiadateľom sa aj osobne stretol. Poslanec Miroslav Girgoško s odpredajom nesúhlasí. Starosta 

obce ešte poslancov informoval, že odpredaj parcely môže byť problematický, nakoľko sa 

tam plánuje cesta k Zbernému dvoru.  

Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa tvorí príloha č. 7 k tejto 

zápisnici. 

 

Uznesenie č. 60/2019 

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

a)  s ch v a ľ u j e 

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, 

parcelu KN-C 811/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, k. ú. Plaveč vytvorená 

geometrickým plánom č. 54/2019 zo dňa 24. 7. 2019, vyhotovil  Zdeno Baláž, geodet, 065 11 

Nová Ľubovňa, úradne overený 2. 8. 2019 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-447/2019, 

ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-C 811 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Plaveč, 

vedenú na LV č.1352, žiadateľovi: Alena Chovancová, rod. Plavnická nar. 11. 2. 1992, trvalé 

bytom: Popradská 284/28, 065 44 Plaveč v cene 3,30€/ m2. Kupujúci uhradí všetky náklady 

spojené s prevodom.   

 

Odôvodnenie dôvodu osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí 

s nehnuteľnosťami žiadateľ. Prevádzanú nehnuteľnosť kupujúci dlhodobo udržiava a pre obec 

je daná parcela nevyužiteľná. Predaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.   

 



 

b)  s ú h l a s í 

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 pričom presná výmera bude upresnená geometrickým plánom.   

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik 

Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika 

Vojteková 

Proti uzneseniu: Ing. Miroslav Girgoško 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 11: Zhodnotenie a priebeh investičných akcií obce. 

  

 Starosta obce informoval poslancov o  realizácii investičných akcií obce v roku 2019. 

O každej investičnej akcii, ktorými sú: rekonštrukcia Domu kultúry, chodník do Podzámku, 

rekonštrukcia šatní, kamerový systém, protipovodňová ochrana obce, vybavenie odborných 

učební, zberný dvor, autobusová zastávka informoval starosta o aktuálnom stave, aké sú 

plány, termíny dokončenia resp. začatia a pod.  

 

Uznesenie č. 61/2019 

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11. 

Zhodnotenie a priebeh investičných akcií obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu starostu obce o investičných akciách obce za rok 2019.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

- - - - - - 



K bodu 12: Rôzne. 

  

 Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave tzv. ,,obedy zadarmo“. Priblížil 

ako sa zvýšila kapacita stravníkov a aké sú požiadavky s tým súvisiace. Vedúca školskej 

jedálne požiadala obec o nákup trojrúry na pečenie, nakoľko súčasná rúra nestačí pre takú 

kapacitu stravníkov. Poslanci súhlasili, že ak je to žiadúce tak obec musí dokúpiť to čo chýba. 

Podľa starostu je potrebné kupovať veci postupne a podľa toho ako sa bude situácia vyvíjať. 

Môže totiž v priebehu roka počet stravníkov klesnúť a preto navrhuje, aby sa teraz kúpila iba 

pec. Poslanci s nákupom súhlasili. 

 

Uznesenie č. 62/2019 

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

s ch v a ľ u j e  

nákup – dovybavenie školskej kuchyne o pec statickú elektrickú značky Alba 214030 

z dôvodu zvýšeného záujmu o školské stravovanie.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 12: Rôzne. 

  

 Starosta obce otvoril diskusiu ohľadom požiaru RD na ul. Vajanského a odovzdal 

slovo poslancovi a veliteľovi DHZ Ľubomírovi Koberovi. Ten sa na tomto výjazde zúčastnil, 

priblížil výjazd, priebeh akcie ako aj protipožiarne opatrenia. Starosta obce poďakoval 

Ľubomírovi Koberovi za nasadenie a pomoc pri tejto akcii. Informoval tiež o žiadosti rodiny 

na sociálnu výpomoc. Starosta navrhol preplatiť náklady na opravu nevyhnutných častí do 

výšky 1000 €. Poslanec Miroslav Girgoško navrhoval túto sumu zvýšiť na min. 5000 € 

pretože je to humánne. Zároveň navrhol, aby obec ku každému hydrantu osadila hadice 

a kľúče na otvorenie hydrantov aby v prípade požiaru si mohli ľudia do príchodu hasičov 

hasiť svoje domy. Ľubomír Kober reagoval, že s tým zásadne nesúhlasí, pretože za hasenie 

požiaru musí byť niekto zodpovedný a v tomto prípade to nie je možné. Rovnako starosta 



obce s týmto nesúhlasil a upozornil, že hydranty by sa mohli poškodiť, tlak v nich je vysoký a 

svojvoľné napájanie hadíc nie je možné, navyše v obci je DHZO ktorý by určite prišiel skôr, 

ako by sa občania napojili na hydrant. Zároveň starosta informoval, že poskytnutá pomoc 

bude predovšetkým na spracovanie dreva, ktoré poskytol tunajší urbariát bezplatne. Poslanci 

po diskusii prijali nasledovné uznesenie 

 

Uznesenie č. 63/2019 

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

s ch v a ľ u j e  

v súlade s VZN obce Plaveč č. 45, čl. 2, bod 3 jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre 

Milana Radaja z dôvodu mimoriadnej situácie – požiaru rodinného domu a to: darovaním 

okien z bývalého kultúrneho domu v počte 3 ks, úhradu nákladov na spracovanie dreva 

a náklady na odstránenie škôd spôsobených požiarom do výšky 1000,00 €.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 12: Rôzne. 

  

 V tomto bode informoval starosta obce o tom, že presťahovanie drevenice v rámci 

projektu MAS nie je možné nakoľko to potvrdil aj projektový manažér MAS. Poslanci 

diskutovali o tom, čo s ňou ďalej, nakoľko majiteľka pozemku na ktorom je umiestnená 

drevenica trvá na jej odstránení v čo najkratšom čase. Poslanci požiadali starostu obce, aby 

drevenicu odpredal, alebo zvolil najefektívnejší spôsob jej odstránenia nakoľko je pre obec jej 

presťahovanie resp. rekonštrukcia na inom mieste neefektívne.  

 

Uznesenie č. 64/2019 

z VI. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 



 

a) n e s ch v a ľ u j e  

zámer presťahovať drevenicu k hradu Plaveč, nakoľko náklady na jej prekládku sú vysoké 

a po obhliadke bolo zistené jej značné poškodenie.  

b) p o v e r u j e   

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 zvoliť najefektívnejší spôsob jej odpísania z majetku obce Plaveč.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 13: Interpelácie poslancov 

  

 Patrik Pčolka informoval poslancov o novom autobusovom spojení, ktoré by malo byť 

zavedené zo Starej Ľubovne v smere na Plaveč vo večerných hodinách medzi 18:00 až 22:00 

hod. nakoľko v tomto čase nechodí žiadny spoj. O presnom dátume nevedel povedať, ale 

malo by to byť už zahrnuté v novom grafikone.  

 

K bodu 14: Záver 

  

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie OZ ukončil.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.38 hod. 

                                                                                     

 

 

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                       starosta obce 



Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Lenka Falateková                                                       ……………………………….. 

 

Ing. Vladimír Nemergut                                                      ……………………………….. 

 

 

 


