ZÁPISNICA
z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč,
ktoré sa konalo 27. 01. 2022 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Starosta obce:
Mgr. Peter Šlosár
Prítomní poslanci:
1. Mgr. Lenka Falateková
2. Mgr. Dominik Lorek,
3. Martina Mačeková,
4. Ing. Vladimír Nemergut
5. Mgr. Patrik Pčolka
6. Mgr. Monika Vojteková
Ďalej prítomní hostia
- viď. prezenčná listina
Neprítomní:
- Ľubomír Kober
- Ing. Miroslav Girgoško
- Ing. František Figula

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrh na schválenie podnikateľskej činnosti.
Voľba volebnej komisie.
Voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč.
Interpelácie poslancov, diskusia.
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 6 poslancov, teda
zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Uznesenie č. 1/2022
z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
program XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: 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: Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Lenka Falateková
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Ing. Vladimír Nemergut, Martina
Mačeková a zapisovateľ Iveta Gallová.
Uznesenie č. 2/2022
z XIX. 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, Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Lenka Falateková
b)berienavedomie
- určenie overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Nemergut, Martina Mačeková a zapisovateľa Ivetu
Gallovú
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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 na schválenie podnikateľskej činnosti.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o zámere vytvoriť podnikateľskú činnosť
obce, prostredníctvom rozšírenia živnosti a to pre účely organizovania spoločenských podujatí v sále
Domu kultúry. Prezentoval im zoznam, na akú činnosť sa rozšírenie živnosti týka. Poslanci
k uvedenému zámeru nemali žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 3/2022
z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3.
Návrh na schválenie podnikateľskej činnosti.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce o zabezpečovaní služieb v rámci organizovania spoločenských podujatí,
cukrárenských a pekárenských služieb, výrobe hotových jedál, cateringu, obedov a stravu pre
dôchodcov, prijímateľov sociálnych služieb, obyvateľov obce, zamestnancov a širokú verejnosť a
iných služieb s tým spojených, formou podnikateľskej činnosti obce Plaveč na základe živnostenského
oprávnenia v priestoroch Domu kultúry,
b) s ch v a ľ u j e
podnikateľskú činnosť obce Plaveč na základe živnostenského oprávnenia s predmetom podnikania
podľa predloženého návrhu,
c) s p l n o m o c ň u j e
starostu obce Plaveč zabezpečiť živnostenské oprávnenia a zabezpečiť odborne spôsobilé osoby,
d) s ch v a ľ u j e
finančné prostriedky na rozbeh a začatie podnikateľskej činnosti vo výške 2 000,00 eur.
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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: Voľba volebnej komisie.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že dňa 19.11.2021 boli vyhlásené voľby
hlavného kontrolóra obce Plaveč. Obecné zastupiteľstvo určilo deň voľby na 27.1.2022. Starosta obce
predniesol poslancom všetky náležitosti ohľadom voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč. Ďalej
oboznámil poslancov, že samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov v deň konania volieb. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli
doručené ich prihlášky na Obecný úrad.
Starosta prečítal tri prihlášky ktoré boli doručené v termíne do 03. 01.2022 do 12:00 hod. na
Obecný úrad v Plavči. Spôsob voľby hlavného kontrolóra bol tajným hlasovaním. Z otvárania obálok
sa urobila zápisnica.
Zápisnica z volieb hlavného kontrolóra obce Plaveč dňa 27.01.2022 tvorí príloha č.1.

Uznesenie č. 4/2022
z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.
Voľba volebnej komisie.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
volí
volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč v zložení: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr.
Monika Vojteková a Mgr. Dominik Lorek.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka,
Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Po prečítaní prihlášok starosta vyzval kandidátov, aby sa prezentovali v poradí v akom boli prečítané.
Ako prvý sa prezentoval Vladimír Matfiak v poradí druhá Renáta Knapiková a v poradí tretia
uchádzačka Bc. Monika Brilová, ktorá sa zo zdravotných dôvodov prezentovala online.
Prezentácia – Vladimír Matfiak
Starosta obce privítal p. Matfiaka a ozrejmil mu podmienky prezentácie. Na úvod predstavil svoju
súčasnú pracovnú pozíciu a dôvod, prečo sa uchádza o toto miesto. Ako hlavný kontrolór začal
pôsobiť v obci Lesnica, kde nastúpil v júny 2021. Povedal, že jeho predstavou je venovať sa
kontrolnej činnosti na obciach naplno. V minulosti pôsobil aj ako mestský poslanec. Starosta obce sa
ho spýtal, či ovláda ekonomické programy používane v obci. Kandidát odpovedal, že nie, ale že nemá
problém sa ich naučiť. Poslanec Ing. Vladimír Nemergut sa spýtal, či nemá problém chodiť na
zastupiteľstva. Matfiak odpovedal, že nie, a že bude chodiť aj na akcie, zahrať si futbal a rôzne
podujatia.
Prezentácia - Renáta Knapiková
Ako druhá v poradí sa predstavila p. Renáta Knapíková. Aj jej starosta ozrejmil podmienky
prezentácie. Potom sa už predstavila, priblížila svoju prácu. V súčasnosti nepôsobí v žiadnej obci ako
hlavná kontrolórka, ale hovorila, že by ju táto práca bavila a chcela by sa posunúť vpred. Myslí si, že
má predpoklady nato, pretože ovláda ekonomiku aj účtovníctvo, ako obcí tak aj podnikateľských
subjektov a občianskych združení. Keďže pôsobí na obci má prehľad aj o zákonoch o finančnej
kontrole a audite, o majetku obci ako aj o zákone o účtovníctve. Nemá problém chodiť na
zastupiteľstvo. Poslankyňa Mgr. Lenka Falateková sa pýtala, či ovláda účtovníctvo občianskych
združení. Kandidátka odpovedala, že áno a že robila účtovníctvo aj pre OZ.
Prezentácia – Bc. Monika Brillová- online
Monika Brillová sa na úvod ospravedlnila z osobnej účasti na prezentácií, a to zo zdravotných
dôvodov. Boli jej povedané podmienky a spôsob prezentácie. Hovorila, že v prihláške všetko
rozpísala, tak teraz bude hovoriť len stručne. Výsledkom jej práce je skutočnosť, že celú svoju
profesionálnu kariéru sa rozhodla venovať samospráve. Jej práca je hlavne o tom, aby mohla byť
poradným orgánom. Snaží sa už pri schvaľovaní materiálov povedať svoj názor, aby sa predišlo
chybám. Pozná problematiku školstva, školských zariadení, účtovníctva škôl – má v tom dostatočnú
prax aj s účtovnými závierkami. Nezávislosť je veľmi dôležitá a hovorila, že pri schvaľovaní

niektorých vecí to je veľmi podstatné. Nezaujímajú ju rodinné väzby poslancov a ak sa niečo robí
v rozpore so zákonom, vždy na to upozorní. Poslanec Mg. Patrik Pčolka sa spýtal, či bude chodiť
osobne na zastupiteľstva. Brillová odpovedala, že samozrejme a že aj na rady a iné dôležité schôdze.
Poslankyňa Mgr. Lenka Falateková sa opäť pýtala na občianske združenia a či ovláda ich
problematiku. Kandidátka odpovedala, že áno a tým, že aj sama je v združení, vie poradiť aj v tejto
oblasti.
Prihlášky tvoria prílohu č.2 tejto zápisnice.
K bodu č. 5: Voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč.
Starosta oboznámil poslancov ako majú voliť a poslankyňa Mgr. Monika Vojteková rozdala
hlasovacie lístky. Potom sa uskutočnilo tajné hlasovanie do pripravenej uzatvorenej urny, ktorú
predtým skontrolovali členovia volebnej komisie.
Po sčítaní hlasov boli do miestnosti pozvaní prihlásení kandidáti. Zápisnicu z výsledkov volieb
prečítal Ing. Vladimír Nemergut: odovzdalo sa 6 platných hlasovacích lístkov. Počet hlasov Monika
Brilová 6 hlasy, Vladimír Matfiak 0 hlasov a Renáta Knapiková 0 hlasov. Starosta obce poďakoval
všetkým príhláseným uchádzačom za účasť a poprial im všetko dobré v ďalšom pracovnom
a osobnom živote.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Zápisnica volebnej komisie z l. kola volieb hlavného kontrolóra obce Plaveč, konaných 27.1.2017
tvorí príloha č.4 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 5/2022
z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5.
Voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) v o l í
podľa §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
v súlade s vyhlásením volieb hlavného kontrolóra obce Plaveč a stanovených podmienok pre voľby
hlavného kontrolóra Bc. Monika Brillová za hlavného kontrolóra obce Plaveč na funkčné obdobie
2022 – 2028 s pracovným úväzkom 0,3 a určuje 1. február 2022 ako deň nástupu do zamestnania,
b) s ú h l a s í
s výkonom inej zárobkovej a podnikateľskej činnosti zvoleného kontrolóra obce Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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: Interpelácie poslancov, diskusia.
V tomto bode neboli žiadne otázky.
K bodu č. 7: Záver.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.
Zapísala: Iveta Gallová
Mgr. Peter Šlosár
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Nemergut

………………………………..

Martina Mačeková

………………………………..

