ZÁPISNICA
zo VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč,
ktoré sa konalo 13. 12 .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
9. Mgr. Monika Vojteková

Ďalej prítomní hostia
- viď. prezenčná listina

Program :
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa.
3. Schválenie jednorazovej dávky sociálnej pomoci.
Prestávka
4. Slávnostný príhovor starostu obce a odovzdanie ocenení.
5. 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 9 poslancov, teda
zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

Uznesenie č. 83/2019
zo VIII. 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 VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu

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 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, Ing. František Figula, Mgr. Lenka Falateková.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Monika Vojteková, Mgr. Dominik
Lorek a zapisovateľa Ivetu Gallovú.

Uznesenie č. 84/2019
zo VIII. 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: Mgr. Patrik Pčolka, Ing. František Figula, Mgr. Lenka Falateková
b)berie na vedomie
- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Vojteková, Mgr. Dominik Lorek a zapisovateľa Ivetu
Gallovú
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 3 : Schválenie jednorazovej dávky sociálnej pomoci.
Starosta obce informoval prítomných poslancov s návrhom poskytnúť jednorazovú dávku
sociálnej pomoci vo výške 1000 € pre mesto Prešov v rámci mimoriadnej situácie a to pre obyvateľov

poškodenej bytovky na Mukačevskej ulici. Poslanec Girgoško navrhol vyššiu sumu, poslanec Kober
povedal, že 1000 € je primerané. Poslanci s návrhom starostu súhlasili. Starosta ďalej informoval, že
v rámci silvestrovského programu bude možnosť darovať dobrovoľný príspevok za kapustnicu. Po
diskusii poslanci rozhodli, že peniaze budú venované vybraným rodinám z obce Plaveč.

Uznesenie č. 85/2019
zo VIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3.
Schválenie jednorazovej dávky sociálne pomoci.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e
v súlade so VZN obce Plaveč č. 45, čl. 2, bod 3 jednorazovú dávku sociálnej pomoci vo výške 1.000
eur pre mesto Prešov v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním
následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove a na nefinančnú pomoc
osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti.
b) p o v e r u j e
starostu obce uzatvoriť s mestom Prešov – v zastúpení primátorkou mesta Ing. Andreou Turčanovou
Zmluvu o poskytnutí dotácie.
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 4 : Slávnostný príhovor starostu obce a odovzadanie ocenení.
Po krátkej prestávke predniesol starosta slávnostný príhovor, poslancom a zamestnancom
poďakoval za spoluprácu a poprial pekné sviatky. Súčasťou zasadnutia bolo aj odovzdanie Cien
starostu obce a to za dlhoročnú prácu pre obec a farnosť ktoré si osobne prevzal Ján Veľbacký starší.
Druhou ocenenou bola p. Margita Plavnická, ktorej bola Cena starostu obce odovzdaná pre zdravotné
dôvody v domácom prostredí.

K bodu 5 : Záver.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 hod.

Zapísala: Iveta Gallová
Mgr. Peter Šlosár
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Monika Vojteková

………………………………..

Mgr. Dominik Lorek

………………………………..

