ZÁPISNICA
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč,
ktoré sa konalo 07. 10 .2020 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. Mgr. Dominik Lorek,
5. Ing. Vladimír Nemergut
6. Martina Mačeková,
7. Mgr. Monika Vojteková
Ďalej prítomní hostia
- viď. prezenčná listina

Program :
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa.
3. Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2020.
4. Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2019/2020.
5. Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 2020/2021.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.
7. Hospodárenie obce za 1. polrok 2020.
8. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň.
9. Zapojenie do projektu v rámci výzvy MAS Horný Šariš Minčol.
10. Zapojenie do projektu v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR.
11. Schválenie NFP z prostriedkov MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO.
12. Zhodnotenie a priebeh investičných akcií.
13. Rôzne.
14. Interpelácie poslancov, diskusia.
15. Záver.

K bodu č.1 : Otvorenie 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 7

poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta prítomným
poslancom odprezentoval program, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Poslanec Mgr.
Patrik Pčolka a poslanec Ľubomír Kober sa ospravedlnili.

Uznesenie č. 28/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
program XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Martina
Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, 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 Girgoško, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Lenka
Falateková.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Dominik Lorek a Mgr. Monika
Vojteková a zapisovateľ Iveta Gallová.

Uznesenie č. 29/2020
z XI. 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: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Lenka Falateková, Ing. Miroslav Girgoško
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, Martina
Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 3 : Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2020
Správu o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2020 predniesol prítomným poslancom
zástupca starostu obce Ing. František Figula.
Správa o činnosti Obecnej rady tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 30/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3.
Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2020.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Martina
Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 4 : Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2019/2020.
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. Došiel poslanec Mgr. Dominik Lorek. Kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír sa
dotazoval riaditeľky školy Mgr. Anny Servilovej ako zvládli obedy zadarmo a ako zvládli
situáciu týkajúcu sa pandémie koronavírusu. Riaditeľka odpovedala, že zaviedli čipový systém
a prijali pomocnú silu do kuchyne cez UPSVaR Stará Ľubovňa. V rámci opatrení COVID-19
nezaznamenalo žiadne problémy pri dištančnom vzdelávaní. 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 2019/2020 tvorí príloha č. 2
tejto zápisnice.
Uznesenie č. 31/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.
Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za šk. rok 2019/2020.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na

vedomie

správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za šk. rok 2019/2020.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 5 : Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka
2020/2021.
V ďalšom bode boli prítomní poslanci oboznámení s informáciou o organizačnom
zabezpečení školského roka 2020/2021. 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 príloha č. 3 tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 32/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5.
Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení šk. roka 2020/2021. .
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na

vedomie

správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 2020/2021.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 6 : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2020.

O návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2020 informoval
poslancov JUDr. Mgr. Jozef Kušnír.
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2020 tvorí príloha č. 4 k tejto
zápisnici .
Prítomní poslanci predložený návrh schválili a prijali nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 33/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.
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 II. polrok 2020,
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, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 7 : Hospodárenie obce za 1. polrok 2020.
Správu o hospodárení obce Plaveč za I. polrok 2020 predniesla prítomným poslancom
starosta obce Mgr. Peter Šlosár, ktorý informovala poslancov o hospodárení obce. Rozpočet
na rok 2020 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 76/2019 zo dňa 27.11.2019
ako vyrovnaný vo výške 1 317 945,00 €, z toho škola 669 848,00 €, obec 1 716 945,00 €.
Rozpočet bol upravený 3 krát:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zo dňa 26.03.2020 navýšenie o 4085,00 €
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 zo dňa 26.06.2020 navýšenie o 96 068,00 €
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa 27.6.2020 navýšenie o 143 398,00 €
Po úpravách je rozpočet vo výške 1 561 496,00 €. Z toho škola 669 848,00 €, obec 960 496,00
€. Ďalej starosta obce vysvetlil poslancom čerpanie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých
oddielov
Správu o hospodárení obce za I. polrok 2020 tvorí prílohu č.5 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 34/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.
Hospodárenie obce za I. polrok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o hospodárení obce Plaveč za I. polrok 2020.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 8: Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce v rámci IBV Roveň.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o ďalšom odkúpení parciel v časti
IBV Roveň, ktorá bude v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom. Cena
ostáva nemenná vo výške 1,00 €/ m2. Poslanci nemali k tomuto odkúpenie parcely žiadne
výhrady.

Uznesenie č. 35/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8.
Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Plaveč v rámci IBV Roveň.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
a) odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/124 diel 11 o výmere 42 m2 – orná pôda
a pozemok, parcelné číslo KN-C 392/124 diel 13 o výmere 398 m2 ktoré boli vytvorené
geometrickým plánom č. 28/2020 zo dňa 22. 05. 2020, vypracoval Zdeno Baláž – GEODET,
Nová Ľubovňa 364, úradné overený 27. 08. 2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1434/2020 odčlenením od parcely KN-E 1112/213 o výmere 4648 m2, zapísanú na LV č. 1358
od vlastníkov: Štefan Varga, Popradská 273/12, 065 44 Plaveč, nar.: 28.5.1955, rod. č.
550528/7117, občan SR; Helena Grančaiová, rod. Vargová, Hviezdoslavova 354/10, 082 71
Lipany, nar.: 7.2.1958, rod. č.: 585207/6604, občan SR, a Anna Nízka, Mierová 1090/22,
064 01 Stará Ľubovňa, nar.: 19.5.1962, rod. č.: 625219/6687, občan SR do vlastníctva obce
Plaveč, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom a stanovuje
kúpnu cenu vo výške 1,00 €/m2.
b) odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/124 diel 2 o výmere 91 m2 – orná pôda, ktorá
bola vytvorená geometrickým plánom č. 28/2020 zo dňa 22. 05. 2020, vypracoval Zdeno Baláž
– GEODET, Nová Ľubovňa 364, úradné overený 27. 08. 2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod
č. G1-434/2020 odčlenením od parcely KN-C 392/8 o výmere 2397 m2, zapísanú na LV č. 673
od vlastníka: Jozef Kosturko, Ivana Stodolu 480/2, 065 44 Plaveč do vlastníctva obce
Plaveč, nar.: 11.7. 1959, rod. č.: 590711/7491, občan SR a Terézia Kosturková, rod.
Mačeková, nar. 27. 02. 1960, Ivana Stodolu 480/2, 065 44 Plaveč, rod. č. 605227/6692,
občan SR ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom a
stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,00 €/m2.
c) odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/183 diel 1 o výmere 79 m2 – orná pôda ktorá bola
vytvorená geometrickým plánom č. 52/2020 zo dňa 16. 09. 2020, vypracoval Zdeno Baláž –
GEODET, Nová Ľubovňa 364, úradné overený 27. 08. 2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č.
G1-542/2020 odčlenením od parcely KN-C 392/101 – orná pôda o výmere 4586 m2, zapísaný
na LV č. 2289 od vlastníkov: Pavlína Šlosárová, rod. Vargová, Štefánikova 65/7, 065 44
Plaveč, nar.: 7.11.1948, rod. č.: 486107/248, občan SR; Jozef Norko, Letná 1077/15, 064 01
Stará Ľubovňa, nar. 24.9.1946, rod. č.: 460924/222 a Ján Norko, Námestie SNP 15/307,
065 44 Plaveč, nar.: 10.6.1957, rod. č.: 570610/6923, občan SR do vlastníctva obce Plaveč,
ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom a stanovuje kúpnu
cenu vo výške 1,00 €/m2.
d) odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/183 diel 4 o výmere 75 m2 – orná pôda ktorá bola
vytvorená geometrickým plánom č. 52/2020 zo dňa 16. 09. 2020, vypracoval Zdeno Baláž –
GEODET, Nová Ľubovňa 364, úradné overený 27. 08. 2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č.
G1-542/2020 odčlenením od parcely KN-C 392/128 – orná pôda o výmere 1174 m2, zapísaný
na LV č. 4122 od vlastníka: Matúš Nemergut, Jánošikova 176/24, 065 44 Plaveč, nar.:
25.2.1993, rod. č.: 930225/9769, občan SR, 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, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 9: Zapojenie do projektu v rámci výzvy MAS Horný Šariš Minčol.
V tomto bode starosta informoval poslancov o zapojení obce do projektu v rámci výzvy
MAS Horný Šariš- Minčol v rámci ktorého by sa mala zrekonštruovať autobusová zastávka
v smere na Prešov. Projektová dokumentácia bola zhotovená, v štádiu prípravy je žiadosť
o poskytnutie príspevku, ktorá by mala byť podaná v mesiaci november a začať by sa malo aj
verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Aj keď ide o pomerné veľké spolufinancovanie, potreba
zrealizovať rekonštrukciu tejto zastávky je veľká a preto starosta spolu s poslancami súhlasili
s podaním žiadosti.

Uznesenie č. 36/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9.
Zapojenie do projektu v rámci výzvy MAS Horný Šariš Minčol.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e

podanie žiadosti v rámci výzvy IROP – CLLD – P788-512-003 s názvom ,,Rekonštrukcia
autobusovej zastávky v obci Plaveč,“ v rámci aktivity B2 – Zvyšovanie bezpečnosti
a dostupnosti sídel s výškou spolufinancovania 31 627,15 eur z celkovej sumy 43 893,82 eur.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 10: Zapojenie do projektu v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR.
V tomto bode starosta informoval poslancov o novom projekte do ktorého sa obec môže
zapojiť. Ministerstvo hospodárstva buduje po celom Slovensku elektronabíjacie stanice na autá
a invalidné vozíky ktoré používajú občania. Hovoril, že je tam nízke spolufinancovanie vo

výške 263 eur a preto aj keď v obci nemáme elektromobil, do budúcnosti sa to môže v obci zísť
a preto by nebolo dobré sa pri takejto nízkej spoluúčasti do toho nezapojiť. Obci po zrealizovaní
tohto projektu nebudú vyplývať žiadne záväzky ako je napr. kúpa elektroauta a pod.
Uznesenie č. 37/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10.
Zapojenie do projektu v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e

podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo
dňa 2.9.2020, kód výzvy: 11378/2020-4210-52028 s názvom projektu Zriadenie verejne
prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci Plaveč. Schválená výška spolufinancovania
projektu je 250,-€, t. j. 5% oprávnených nákladov z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 11: Schválenie NFP z prostriedkov MF SR na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov FO.
V tomto bode starosta predniesol poslancom možnosť požiadať o návratnú finančnú
pôžičku z prostriedkov MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO. Táto finančná
pôžička sa musí použiť do konca roka 2020. Celkovo ide o sumu 36 399 eur s tým, že obec to
bude musieť splatiť od roku 2024, každý rok približne 9 tisíc eur. Starosta poslancom od
prezentoval, že aj keď ide o návratnú finančnú pomoc, sú informácie, že v budúcnosti by sa táto
pôžička mohla premietnuť do dotácie a obec by nakoniec nemusela nič vrátiť. Poslanec Ing.
Miroslav Girgoško s prijatím tejto NFP nesúhlasil, pretože to nepovažuje za potrebné keďže
obec je v dobrej finančnej situácií. Poslanec Ing. Vladimír Nemergut povedal, že prijať takúto
pomoc sa oplatí, už len preto, že ide o bezúročnú pôžičku. Poslanec Ing. František Figula
povedal, že je taktiež sa prijatie tejto pomoci a finančné prostriedky chce použiť napr. na
vybudovanie ihriska pri škole, nakoľko kapacitne nepostačuje. Poslankyňa Mgr. Monika
Vojteková navrhla, aby sa z týchto peňazí opravila ul. Dávidová ešte v tomto roku. Starosta
s rekonštrukciou cesty súhlasil, ale nie v tomto roku, peniaze sa môžu teraz použiť napríklad aj
na dofinancovanie chodníka do Podzámku. K diskusii sa pripojil aj kontrolór obce, ktorý
odporučil poslancom túto NFP schváliť, pretože to považuje za veľmi výhodne a k tomuto bodu
predniesol aj svoje stanovisko. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 38/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11.
Schválenie NFV z prostriedkov MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e

návratnú finančnú výpomoc (NFV) z prostriedkov Ministerstva financií Slovenskej republiky
vo výške 36 399 € na kompenzáciu výpadku príjmov dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020.
a) b e r i e n a v e d o m i e

stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti o NFV.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: Ing.Miroslav Girgoško
-----K bodu 12: Zhodnotenie a priebeh investičných akcií.
Starosta obce informoval poslancov o realizácii investičných akcií obce v roku 2020.
Najväčšou investičnou akciou bola v roku 2020 výstavba chodníka do Podzámku. Okrem toho
sa zrekonštruovala cesta na ul Vansovej a čiastočne aj na ul. Sv. Margity. Rovnako sa
vybudovali parkoviská pri škole. Zároveň informoval poslancov o rozšírení kamerového
systému, ktorý sa má zrealizovať do konca roka 2020. Finančne prostriedky v roku 2020 sa
využili aj na projektové dokumentácie pre projekt vodozádržné opatrenia či rozšírenie sietí
v časti Roveň.
Poslanci zobrali na vedomie správu starostu obce o prebiehajúcich a plánovaných investičných
aktivitách obce.

Uznesenie č. 39/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12.
Zhodnotenie a priebeh investičných akcií.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie

správu starostu obce o prebiehajúcich a plánovaných investičných aktivitách obce.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 13: Rôzne.
V tomto bode informoval starosta prítomných poslancov o žiadosti Pavla Tešľu, ktorý
chce zameniť pozemok vo vlastníctve obce pri kostole so svojim pozemkom v časti Roveň.
Poslanci s touto výmenou súhlasili a poverili starostu, aby v spolupráci s p. Tešľom pripravili
GP.

Uznesenie č. 40/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13.
Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e

zámer zámeny majetku obce Plaveč v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to formou zámennej zmluvy,
pozemok – parcelné číslo KN-C 6/3 o výmere 1022 m2, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Plaveč
s pozemkom v totožnej, alebo väčšej výmere – parcelné číslo KN-C 392/148 o celkovej výmere
1950 m2, zapísaný na LV 1366, k. ú. Plaveč vo vlastníctve Pavel Tešľa, Bernolákova 266/3,
065 44 Plaveč pričom presná výmera bude uvedená po vypracovaní geometrického plánu a to
v súlade s koncepciou rozdeľovania pozemkov v tejto lokalite, za účelom vysporiadania
pozemkov pre IBV Roveň.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 13: Rôzne
V rámci tohto bodu informoval starosta prítomných poslancov o rekonštrukcii požiarnej
zbrojnici. Keďže prvotný projekt počítal iba s čiastočnou rekonštrukciou starej budovy, ktorá

by nebola funkčná, je potrebné navýšiť rozpočet a dokončiť budovu tak, aby v nej mohli hasiči
fungovať. Znamená to práce naviac ako je výmena strechy na strane kde je prístavba, zateplenie
budovy, vybudovanie sociálky, musia sa urobiť stierky, vymeniť okná a zatepliť.

Uznesenie č. 41/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13.
Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e

práce naviac v rámci projektu ,,Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,“ v rozsahu podľa
položkovitého súpisu uvedenom vo Výkaz – výmer rozpočte a to do maximálnej výšky 60 000
eur bez DPH..
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 13: Rôzne.
V tomto bode starosta prečítal poslancom žiadosť od Františka Barnáša zo dňa
30.9.2020 v ktorej žiada o príspevok na bývanie, pretože je v zlej finančnej situácii.
Poslanci schválili Františkovi Barnášovi jednorazovú pomoc vo výške 500 € na úhradu
výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou.

Uznesenie č. 42/2020
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13.
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 Františka
Barnáša vo výške 500 € na úhradu výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr.
Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 14: Interpelácie poslancov, diskusia a záver.
V rámci tohto bodu nemali poslanci žiadne otázky a pripomienky.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:48 hod.

Zapísala: Iveta Gallová
Mgr. Peter Šlosár
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Dominik Lorek.
Mgr. Monika Vojteková

………………………………..
………………………………..

