ZÁPISNICA
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč,
ktoré sa konalo 10. 03. 2022 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Starosta obce:
Mgr. Peter Šlosár
Prítomní poslanci:
1. Mgr. Lenka Falateková
2. Ing.František Figula
3. Ing. Miroslav Girgoško došiel 17:00 hod.
4. Mgr. Dominik Lorek, došiel 16:12 hod.
5. Martina Mačeková,
6. Ing. Vladimír Nemergut
7. Mgr. Patrik Pčolka
8. Mgr. Monika Vojteková
Ďalej prítomní hostia
- viď. prezenčná listina
Neprítomní:
- Ľubomír Kober

Program :
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Správa o činnosti OR za II. polrok 2021.
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2021.
5. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2022.
6. Správa o overení IUZ a KUZ za rok 2020.
7. Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2021.
8. Návrh na vytvorenie peňažného fondu na údržbu, rozvoj, rozširovanie a modernizáciu VV a
VK.
9. Návrh záverečného účtu obce Plaveč za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu.
10. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce Plaveč.
11. Informácia o investičných akciách obce Plaveč na rok 2022 a použitie rezervného fondu.
12. Založenie obchodnej spoločnosti Paloča s. r. o
13. Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia.
14. Záver.
K bodu č.1 : Otvorenie a schválenie programu rokovania.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plavči otvoril a viedol starosta obce Mgr. Peter Šlosár,
ktorý prítomných poslancov privítal a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, teda
zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Poslanci Mgr. Dominik Lorek dôjde neskôr
Ľubomír Kober sa ospravedlnil.

Uznesenie č. 6/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
program XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, 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. Monika Vojteková, Mgr. Lenka Falateková, Ing. Vladimír Nemergut
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Patrik Pčolka, Ing. František Figula a
zapisovateľ Iveta Gallová.
Uznesenie č. 7/2022
z XX. 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. Monika Vojteková, Mgr. Lenka Falateková, Ing. Vladimír
Nemergut,
b)berie na vedomie
- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Patrik Pčolka, Ing. František Figula a zapisovateľa Ivetu
Gallovú.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Martina Mačeková, Ing. Vladimír
Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

------

K bodu č.3 : Správa o činnosti OR za II. polrok 2021.
Správu o činnosti Obecnej rady za 2. polrok 2021 predniesol prítomným poslancom zástupca
starostu obce Ing. František Figula.
Správa o činnosti Obecnej rady tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 8/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3.
Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2021.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, 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 : Vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2021.
V tomto bode starosta predniesol poslancom vyhodnotenie plnenia uznesení
zastupiteľstva v Plavči za II. polrok 2021. Poslanci k tomuto bodu nemali žiadne otázky.
Správa o vyhodnotení plnenia uznesení za II. polrok 2021 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 9/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.
Vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu starostu obce o vyhodnotení plnenia uznesení za II. polrok 2021.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Mgr. Dominik Lorek, Martina
Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Obecného

------

K bodu č.5 : Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2022.
Správu o kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 predniesla prítomným poslancom kontrolórka
obce Bc. Monika Brillová. Správa bola predložená v súlade s § 18 f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022:
1. Kontrola mzdovej agendy a personalistiky.
2. Kontrola inventarizácie majetku 31.12.2021.
3. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021 pred jeho schválením
v obecnom zastupiteľstve.
4. Kontrola vnútorných predpisov a zásad nakladania s majetkom obce a s finančnými
prostriedkami..
Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 10/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5.
Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2022.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) b e r i e n a v e d o m i e
návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2022.
b) p o v e r u j e
hlavného kontrolóra obce Plaveč výkonom kontrol podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, 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 : Správa o overení IUZ a KUZ za rok 2020.
Starosta obce poslal Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správu z auditu
účtovnej závierky poslancom emailom na preštudovanie. Kontrolu vykonala Ing. Mgr. Vadinová
Hedviga – štatutárny audítor a konštatovala, že Obec Plaveč konala v súlade s požiadavkami zákona o

rozpočtových pravidlách a že na základe jej poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré
získala počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, je povinná uviesť, či zistila významné
nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú obdŕžala pred dátumom vydania tejto správy
audítora. V tejto súvislosti konštatovala, že neexistujú žiadne zistenia, ktoré by mala uviesť.

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Plaveč – správa s auditu
účtovnej závierky tvorí príloha č. 4. k tejto zápisnici.
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Plaveč – správa s auditu
konsolidovanej účtovnej závierky tvorí príloha č. 5 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 11/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6.
Správa o overení IUZ a KUZ za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
audítorská správa o overení účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, 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 : Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2021.
Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 o inventarizácii predniesla prítomným poslancom
ekonómka obce. Správa bola vypracovaná na základe príkazu starostu obce č. 1/2022 zo dňa 3.1.2022.
Predmetom inventarizácie bol neobežný majetok, obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného, ako
aj finančného majetku, poskytnuté preddavky na dlhodobý H a N majetok, obežný majetok, vlastné
imanie, záväzky, operatívna evidencia, platová inventúra zamestnancov.
Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2021 tvorí prílohu č. 6 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 12/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.
Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2021.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie

správu o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2021.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, 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 : Návrh na vytvorenie peňažného fondu na údržbu, rozvoj, rozširovanie a
modernizáciu VV a VK
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s potrebou založenia peňažného fondu na
údržbu a opravu vodovodnej a kanalizačnej siete. Doteraz sa časť finančných prostriedkov vyčlenila
na túto činnosť, ale neboli účtovne klasifikované. Na to, aby sa to mohlo robiť je potrené najskôr
zriadiť peňažný fond a potom na neho poukazovať finančné prostriedky. Poslanci si stanovili
podmienky, ako sa do fondu bude prispievať.
Uznesenie č. 13/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8.
Návrh na vytvorenie peňažného fondu na údržbu, rozvoj, rozširovanie a modernizáciu VV a VK.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e


vytvorenie peňažného fondu nevyhnutných činností spojených

verejným vodovodom

a verejnou kanalizáciou obce Plaveč,


štatút peňažného fondu nevyhnutných činností spojených s verejným vodovodom a
verejnou kanalizáciou obce Plaveč.

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

------

K bodu č.9 : Návrh záverečného účtu obce Plaveč za rok 2021 a stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu.
Rozbor hospodárenia za rok 2020 predniesla prítomným poslancom ekonómka obce Ing. Dana
Pekárová. Informovala prítomných poslancov o rozbore plnenia príjmov a výdavkov za rok 2020,
použitia prebytku hospodárenia, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu,
finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným PO, založeným PO, štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, ostatným PO a FO, bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020, prehľad o stave a vývoji dlhu
k 31.12.2020, hospodárenie príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 a podnikateľskú činnosť. Došiel Ing. Miroslav
Girgoško. Kontrolórka obce Mgr. Monika Brillová predložila stanovisko k hospodáreniu obce
v zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Stanovisko bolo
spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2021. V zmysle predloženého
stanoviska je návrh záverečného účtu spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje najmä údaje o plnení
rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových
pravidlách odporučila OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Plaveč za rok 2021 a
odporúča schváliť.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 tvorí príloha č.7 k tejto zápisnici

Uznesenie č. 14/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9.
Návrh záverečného účtu obce Plaveč za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e

1. záverečný účet obce Plaveč za rok 2021 s výrokom – celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad,
2. vysporiadanie schodku hospodárenia vo výške -43 201,43 EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, zo zostatku finančných operácií,
3. tvorbu rezervného fondu vo výške 70 941,72 EUR zo zostatku finančných operácií,
4. tvorbu peňažného fondu na nevyhnutných činností spojených s verejným vodovodom
a verejnou kanalizáciou vo výške 10 000,00 EUR zo zostatku finančných operácií
b) b e r i e n a

vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozboru hospodárenia obce a záverečnému účtu obce
za rok 2021.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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.10 : Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce Plaveč .
V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predniesol všetky žiadosti
o dotácie z rozpočtu obce Plaveč, ktoré boli doručené do podateľne obce do stanoveného termínu
v súlade s VZN obce Plaveč č. 55 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Jednotlivé žiadosti boli
prerokované aj na zasadnutí obecnej rady, ktorej odporúčanie bolo predložené na zasadnutie
zastupiteľstva. Poslanci po krátkej diskusii a miernych úpravách súhlasili s výškou dotácií pre
všetkých. Všetky dotácie boli prerokované aj s členmi organizácií, ktorým obec dotácie poskytuje.
Poslanci schválili celkové uznesenie nasledovne.
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Plaveč na rok 2022 tvorí príloha č. 8 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 15/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10.
Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2022 nasledovne:
1. Dobrovoľný hasičský zbor Plaveč vo výške 1320 €, z toho 700 € na činnosť a 420 € na
akcie,
2. Folklórny súbor Plavčanka vo výške 1800 €, z toho 700 € na činnosť a 1100 € na
akcie,
3. Folklórny súbor Kalina vo výške 1400 €, z toho 700 € na činnosť a 700 € na akcie,
4. OZ Džatky pre všetko vo výške 1300 €, z toho 300 € na činnosť a 1000 € na akcie,
5. TJ Poľnohospodár Plaveč v celkovej výške 4500 €,
6. Gréckokatolícka charita Prešov v celkovej výške 300 €,
7. Spišská katolícka charita v celkovej výške 300 €,
b) ž i a d a
starostu obce v súlade s platným VZN obce Plaveč o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Plaveč uzatvoriť zmluvy o poskytnutí dotácií.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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.11 : Informácia o investičných akciách obce Plaveč na rok 2022 a použitie rezervného
fondu.
Ďalším bodom programu bol návrh plánu investičných akcií obce na rok 2022 a použitia
rezervného fondu o ktorých informoval prítomných poslancov starosta obce. Ide o akcie ktoré sú
v pláne a do ktorých sa obec zapojila v rámci grantových. Starosta navrhol poslancom využiť rezervný
fond na dofinancovanie rozbehnutých akcií, nakoľko pri náraste cien energií je ťažké predpokladať,
koľko financií bude potrebných na zrealizovanie diela. Zároveň starosta upresnil, že rezervný fond
bude použitý iba v nevyhnutnom prípade na úspešne dokončenie rozbehnutých investičných akciách.
Ide o projekty Zberný dvor, Výstavba autobusovej zastávky na Prešov a Starú Ľubovňu, dokončenie
vstupného dvora pred Požiarnou zbrojnicou, materiálne dovybavenie kuchyne v Dome kultúry a ďalšie
projekty, ktoré má obec podané v rámci fondov.
Uznesenie č. 16/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11.
Informácia o investičných akciách obce Plaveč na rok 2022 a použitie rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) b e r i e n a v e d o m i e

správu o investičných akciách na rok 2022,
b) s ch v a ľ u j e
 investičné akcie na rok 2022 podľa prílohy,
použitie rezervného fondu na financovanie investičných akcií podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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.12 : Založenie obchodnej spoločnosti Paloča s. r. o.
V tomto bode predniesol starosta obce návrh a predstavil konkrétne ciele sociálneho podniku,
ktorý bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve. Poslanci súhlasili, aby sa sociálny podnik
zameral na prípravu stravy pre dôchodcov v Dome kultúry, ako aj na nevyhnutnú činnosť, ktorá súvisí
s údržbou verejných priestranstiev a drobných stavebných prác na obci. Starosta v tomto bode
informoval aj o návrhu poslanca Kobera, ktorý navrhoval zvýšiť príspevok na stravu, avšak tejto téme
sa budú poslanci venovať až keď bude poskytovateľom stravy aj obec, nakoľko aj obec má zvýšené
náklady v súvislosti s nárastom cien a to najmä pri stavebných aktivitách. Poslanci s návrhom a týtmto
zámerom súhlasili.

Uznesenie č. 17/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12.
Založenie obchodnej spoločnosti.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e

 založenie obchodnej spoločnosti Paloča s. r. o, so 100 % majetkovou účasťou obce
Plaveč a výškou základného imania 5000,- €,
 prvého konateľa spoločnosti Mgr. Petra Šlosára, bytom Popradská 276/18, 065 44
Plaveč, nar. 22. 09. 1988,
 vklad 5000€ ako základné imanie
b) z a k l a d á
obchodnú spoločnosť s názvom Paloča s. r. o., v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení.
c) s p l n o m o c ň u j e
 starostu obce na podpísanie zakladateľskej listiny a na právne úkony súvisiace so
založením obchodnej spoločnosti,
 starostu obce ( prvého konateľa ) registráciou obchodnej spoločnosti Paloča s. r. o.,
ako registrovaný sociálny podnik ( integračný podnik)
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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.13 : Rôzne, Interpelácia poslancov, diskusia.
Ako prvé informoval starosta obce o možnosti zrealizovať projekt cyklotrasy a to dokončením
úseku od miesta kde cyklotrasa končí, až po železničné priecestie. Projekt by bol financovaný cez
Ľubovnianske regionálne združenia a obec by spolufinancovala výškou 5%. Termín realizácie by bol
do troch rokov od schválenia dotácie. V prípade, že by poslanci súhlasili s týmto zámerom, začne sa s
prípravou projektovej dokumentácie. Poslanec Girgoško sa spýtal, koľko to bude stáť. Starosta
povedal, že cena bude určená po spracovaní projektovej dokumentácie. Poslanec Girgoško povedal, že
nie je dobré ísť do projektu keď sa nevie koľko to bude stáť. Starosta na to reagoval že pri
pripravovaní projektových zámerov sa nikdy nevie, koľko bude daný projekt stáť a všetko sa upresní
až po spracovaní dokumentácie. Povedal, že ak by to bolo naopak, že sa najprv sa pripraví projektová
dokumentácia a potom by sa rozhodovalo či sa bude žiadať o fondy, bolo by to zbytočné míňanie
financií.

Uznesenie č. 18/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13.
Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči

s ch v a ľ u j e
a) zapojenie obce Plaveč do grantovej výzvy Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy
pre región pre projekt dobudovania cyklotrasy Aquavelo 11 prostredníctvom ĽRZ ako
predkladateľ žiadosti o dotáciu,
b) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov projektu.

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

------

K bodu č.13 : Rôzne, Interpelácia poslancov, diskusia.
Poslanec Patrik Pčolka upozornil na nevyhovujúci stav vozovky a potrebu apelovať na
správcu cesty, aby riešil havarijný stav vozovky. Poslanci po krátkej diskusii súhlasili s tým, aby
starosta obce upozornil písomne správcu cesty a vyzval ho, aby sa tejto problematike začal venovať.
V tejto súvislosti sa prítomní poslanci venovali aj problematike garáži pri bytovkách. Predseda
komisie, poslanec Patrik Pčolka pripravuje koncepciu, aby sa pripravil najvhodnejší možný plán pre
usporiadanie garáži a to aj v nadväznosti na plánovanú výstavbu nájomných bytoviek v tejto lokalite.
Starosta navrhol, aby sa touto problematikou zaoberala komisia výstavby a poveril predsedu komisie,
aby zvolal zasadnutie.
Poslanec Nemergut navrhol poslancom, aby sa venovali problematike neklasfikovaného
učiteľa telesnej výchovy. Tejto problematike sa venovali aj na Obecnej rade, nakoľko je slabý záujem
o futbal a šport. Poslankyňa Vojteková hovorila, že to nebude ľahké prijať telocvikára, pretože sa
potom bude musieť znížiť úväzok inému učiteľovi. Kontrolórka Brillová povedala, že to nemusí byť
takto a sú rôzne možnosti, ako prijať kvalifikovanú silu a nikomu úväzok neznížiť a preto starosta
navrhol, aby sa tejto téme venovali na Rade školy a poveril delegovaných zástupcov za obec, aby
navrhli na Rade školy riešenia, ako zvýšiť záujem o šport, resp. ako mať kvalifikovaného učiteľa
telesnej výchovy.

Uznesenie č. 19/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13.
Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) p o v e r u j e


starostu obce upozorniť správcu cesty I/68 – SSC – investičná výstavba Košice na
havarijný stav vozovky medzi obcami Hromoš – Plaveč – Ľubotín a požiadať ich o
promptné riešenie tejto problematiky,



predsedu komisie výstavby, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia na
zvolanie schôdze k problematike výstavby garáži na ul. Železničiarskej a iné, do 3
mesiacov.
b) s ú h l a s í

s využitím časti parcely KN-C 690/1 pre účely projektu Zelená škola ZŠ s MŠ Plaveč.
c) ž i a d a
členov Rady školy delegovaných zriaďovateľom, aby sa na svojom zasadnutí venovali problematike
kvalifikovanosti výučby telesnej výchovy.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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.13 : Rôzne, Interpelácia poslancov, diskusia.
Starosta informoval prítomných poslancov o potrebe schváliť prijatie blankozmenky, t. j.
podpísanie dokumentu na zabezpečenie pohľadávky, poistenia majetku v rámci realizácie investičnej
akcie Zberný dvor. Vyžaduje to poskytovateľ NFP – Ministerstvo životného prostredia.

Uznesenie č. 20/2022
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13.
Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1SC111-2017-33/54 zo dňa 04.03.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13
ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ
POKUTY“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a
vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 (ďalej len
„Poskytovateľ“), v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica, IČO: 00626031, poštová adresa – Slovenská agentúra životného prostredia,
Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4. pre projekt s názvom „ ZBERNÝ
DVOR V OBCI PLAVEČ“, kód projektu v ITMS+: 310011R702;

b) p o v e r u j e
starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na
zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP pre
projekt s názvom: „ZBERNÝ DVOR V OBCI PLAVEČ“, kód projektu v ITMS+: 310011R702.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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.14 : Záver
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:16 hod.

Zapísala: Iveta Gallová
Mgr. Peter Šlosár
starosta obce

