
Z Á P I S N I C A 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 17. 12. 2021 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. Martina Mačeková, 

6. Ing. Vladimír Nemergut 

7. Mgr. Patrik Pčolka  

8. Mgr. Monika Vojteková 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

Neprítomný: 

- Ľubomír Kober 

 Program :  
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.  

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

3. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2022.  

4. Návrh plánu investičných akcií obce Plaveč na rok 2022.  

5. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2021.  

6. Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.  

7. Rôzne.  

8. Interpelácie poslancov, diskusia.  

9. 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 8 poslancov, teda 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

Uznesenie č. 39/2021  

z XVIII.  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

program XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č.2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .  

 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do ktorej 

odporučil poslancov: Ing. František Figula, Mgr. Monika Vojteková, Ing. Miroslav Girgoško. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír 

Nemergut a  zapisovateľ Iveta Gallová. 

 

Uznesenie č. 40/2021 

z XVIII. 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. František Figula, Mgr. Monika Vojteková, Ing. Miroslav Girgoško  

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

- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut a zapisovateľa Ivetu 

Gallovú 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č.3 : Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2022.  

 O návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2022 informoval prítomných 

poslancov starosta obce. Poslanci boli oboznámení s počtom zasadnutí a predbežným programom. 

Poznamenal, že program zasadnutí sa bude prispôsobovať aktuálnej problematike. Prítomní poslanci  

predložený návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2022 schválili a prijali nasledovné uznesenie. 

Návrh plánu Obecného zastupiteľstva na rok 2022 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 41/2021 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2022. 



Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e 

plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2022 podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č.4 : Návrh plánu investičných akcií obce Plaveč na rok 2022. 

Starosta obce predniesol prítomným poslanom návrh plánu investičných akcií na rok 2022. 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

           - zrealizovať dokončenie vstupného objektu, do vybaviť podľa potreby.  

 

Zberný dvor v obci Plaveč  

           -v realizácií  

           -termín dokončenia 6/2022  

 

Rekonštrukcia nevyužitých priestorov na KC  

           -schválený projekt  

           -termín realizácie do 6/2022  

           -investičná akcia za 17 279,50 eur (100% financované z rozpočtu MAS)  

 

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v Obci Plaveč  

           -schválená žiadosť  

           -termín realizácie do 9/2022  

           -investičná akcia za 43 893,82 eur (12 266,67 eur – dotácia MAS)  

 

Nákup drevenice- Dom ľudovej kultúry  

            -investičná akcia za 21 000 eur  

 

Rekonštrukcia autobusovej zastávky a chodník pre peších v Obci Plaveč 

            -vypracovaná PD, prebieha ÚK  

            - investičná akcia za 68 tisíc eur.  

            - príprava žiadosti pre financovanie z dotácie PSK, resp. iných zdrojov  

 

Elektropoint  

           -schválený projekt  

           -termín realizácie 5/2022  

 

Rozšírenie NN siete- Roveň  

           -stavenisko odovzdané  

           -termín realizácie do 3/2022  

 



Vodozádržné opatrenie v Obci Plaveč  

          -podaná žiadosť na MŽP, prebieha proces kontroly  

         - investičná akcia za 223 tisíc eur  

 

Obnova hradu Plaveč 

          -výzva MK je už vyhlásená, čaká sa na UPSVaR  

 

Rekonštrukcia priestorov v čakárni u detského lekára 

         -podaný projekt  

         -prebieha proces kontroly  

 

Poslanci k predloženému návrhu nemali ďalšie otázky a prijali nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie č. 42/2021 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Návrh investičných akcií na rok 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s ch v a ľ u j e 

investičné akcie obce Plaveč na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č.5 : Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2021. 

V tomto bode starosta obce informovala prítomných poslancov o rozpočtovom opatrení 

v ktorom sa rozpočtovali finančné prostriedky čerpané zo štátneho rozpočtu v rámci obnovy hradu, 

znížili a zvýšili sa niektoré rozpočtované položky, tak aby celkové výdavky boli totožné s príjmami.  

 

Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 42/2021 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2021..  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s ch v a ľ u j e 

investičné akcie obce Plaveč na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č.6 : Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.  

 Ďalším bodom programu bol návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 

2024.Návrh poslancom predniesol starosta obce, kde si prešli jednotlivé položky.  

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 tvorí príloha č. 3 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 43/2021 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. 

Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024.. 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a) s ch v a ľ u j e 

1. rozpočet obce Plaveč na rok 2022 podľa predloženého návrhu, 

2. v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade § 14 bod 1 a 2 zákona 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách 

vykonávanie zmien rozpočtu obce na rok 2021 starostom obce presunom rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. 

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

návrh rozpočtu obce na roky 2023 a 2024. 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

K bodu č.7 : Rôzne.  

 V tomto bode starosta obce informoval poslancov o možnosti získania dotácie cca. 20 000 € 

na aktualizáciu Územného plánu obce. Hovoril, že obec má Územný plán, ale nebol už dlho 

aktualizovaný. Ak by bol záujem o aktualizovanie  plánu tak je potrebné ho po získaní dotácie prijať 

do troch rokov. Poslanec Ing. Girgoško sa pýtal načo máme prijať nový územný plán, keď máme už 

jeden. Starosta povedal, že územný síce platný máme, ale raz za 5 rokov by sa mal aktualizovať 

z dôvodu nových investícií, zámerov a pod.  

 

 

 



Uznesenie č. 45/2021 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

Rôzne.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

po prerokovaní  v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písm. e) zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní 

dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí  

s ú h l a s í 

že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Plaveč potrvá najviac tri roky od 

uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

K bodu č. 8:  Interpelácie poslancov. 

 V rámci interpelácie vystúpil Mgr. Patrik Pčolka ktorý podal poslancom informáciu o zmene 

cestovného poriadku vlakov. Hovoril, že cez prázdniny sa ruší spoj pre študentov o 17-tej hodine.  

 

K bodu č. 9:  Záver. 

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil. Všetkým poslancom poďakoval za spoluprácu v roku 2021,  poprial im 

príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku.   

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16:30 hod.                                                                                  

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                     starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Dominik Lorek.                                               ……………………………….. 

 

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

 

 

 


