Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i, okres Stará Ľubovňa
Zápisnica
z XI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i,
konaného dňa 23. septembra 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.
Starosta obce:
Ing. Štefan Murcko
Prítomní poslanci:
1. Mgr. Lenka Falateková
2. Ing. František Figula
3. Štefan Janoško – prítomný od 18,24 hod.
4. František Nemergut
5. Ing. Vladimír Nemergut
6. Patrik Pčolka
7. Mgr. Anna Servilová
8. Mgr. Peter Šlosár - prítomný od 18.07 hod.
Ospravedlnení:
1. RNDr. Mária Mancalová, MPH
Ďalej prítomní:
Mária Troščáková – zapisovateľ
Mgr. Ján Wilde, riaditeľ ZŠsMŠ
Predložený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ v I. polroku 2016
Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2016
Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci
školský rok 2015/2016
6. Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2016/2017
7. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2016
8. Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2016
9. Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Interpelácie poslancov
13. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plavči otvoril a viedol starosta obce Ing. Štefan
Murcko, ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6

poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta obce
poznamenal, že počas rokovania sa ešte na zasadnutie dostavia ďalší dvaja poslanci.
Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali
v pozvánkach. K predloženému programu rokovania starosta obce navrhol doplniť nasledovný
bol do programu v tom poradí:
Ako bod číslo 8 Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 4
Prítomní poslanci nevzniesli pripomienky k bodom programu, preto sa dnešné rokovanie bude
riadiť týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ v I. polroku 2016
Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2016
Správa riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci
školský rok 2015/2016
6. Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2016/2017
7. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2016
8. Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie číslo 4
9. Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2016
10. Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Uznesenie č. 134/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
program dnešného XI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Mgr. Anna Servilová
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 doporučil poslancov Ing. Františka Figulu, Mgr. Lenku Faletekovú a Františka
Nemerguta.

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mária Troščáková. Za overovateľov zápisnice
starosta určil Ing. Vladimíra Nemerguta a Patrika Pčolku.
Uznesenie č. 135/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
návrhovú komisiu v zložení:
Nemerguta.

a/ v o l í
Ing. Františka Figulu,

Mgr. Lenku Faletekovú, Františka

b/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Vladimíra Nemerguta, Patrika Pčolku.
a zapisovateľka Mária Troščáková.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Patrik Pčolka
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 3: Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ v I. polroku 2016
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o plnení unesení Obecného zastupiteľstva
v Plavči za obdobie I. polroka 2016.
Vyhodnotenie plnenia uznesení tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 136/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 3: Vyhodnotenie plnenenia uznesení zo zasadnutí OZ v I. polroku 2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Plavči za obdobie I. polroka 2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, , František Nemergut, Ing.
Vladimír Nemergut, , Mgr. Anna Servilová, Patrik Pčolka.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 4: Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2016
Správu o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2016 predniesol prítomným poslancom František
Nemergut – zástupca starostu obce, informoval poslancov o počte zasadnutí Obecnej rady
v sledovanom období. Následne poslanci boli informovaní o obsahu zasadnutí obecnej rady.
Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2016 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 137/2016
zo XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 4: Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie navedomie
správu o činnosti Obecnej rady v Plavči za obdobie I. polrok 2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, Patri Pčolka
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
----K bodu 5: Správa riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci
školský rok 2015/2016
Správu riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský rok
predniesol prítomným poslancom riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Ján Wilde. Správa o výchovnovzdelávacích 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. Riaditeľ
poukázal v správe na dobré aj zle stránky výchovno-vzdelávacej činnosti.
Poslanec Ing. Vladimír Nemergut mal dotaz či aj naša škola sa zapojila do štrajku učiteľov, na
ktorú riaditeľ školy odpovedal, že škola sa do štrajku nezapojila ani nezapojí. Ďalej sa dotazoval
aký je priemerný plat učiteľa. Zástupkyňa riaditeľa školy bude o platoch učiteľov informovať
na najbližšom zastupiteľstve.
Starosta obce Ing. Štefan Murcko poďakoval riaditeľovi za predloženú správu, ktorá bola
výstižná, ďalej poďakoval vedeniu školy za spoluprácu. Škola zrealizovala opravu obslužnej
komunikácie na školskom dvore. Zároveň poznamenal, že v budúcom roku je potrebné opraviť
schody do budovy vpredu aj vzadu.
Ďalej poznamenal, že nie je spokojný s výsledkami monitoru 2015. Naša škola sa umiestnila
v rámci okresu na posledných priečkach. Je potrebné porovnať výsledky iných škôl.
Nemergut František poznamenal, že žiaci majú veľa vymeškaných hodín.
Zástupkyňa Mgr. Anna Servilová informovala poslancov, že škola sa zapojila do
elektronického testovania žiakov 5. ročníka.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy tvorí
prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 138/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 5: Správa riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci
školský rok 2015/2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
správu riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský rok
2015/2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, Štefan Janoško,
Patrik Pčolka

Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 6: Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2016/2017
V ďalšom bode boli prítomní poslanci oboznámení s informáciou o organizačnom zabezpečení
školského roka 2016/2017. Informáciu prítomným predložil riaditeľ ZŠsMŠ. Táto informácia
bola prítomnými poslancami vzatá na vedomie.
Starosta obce poukázal na pokles detí v základnej škole a zrušenie jednej triedy v materskej
škole, naopak je záujem o školský klub detí.
František Nemergut sa pýtal, čo bude so školu do budúcna, keď je taký pokles detí.
Ing. Vladimír Nemergut sa zaujímal, že koľko detí z Plavča navštevuje školu mimo obce
a naopak, koľko je detí z iných obci v našej škole.
Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2016/2017 tvorí prílohu č. 4 k
zápisnici
Uznesenie č. 139/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 6: Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o organizačnom zabezpečení školského roka 2016/2017.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, Patrik Pčolka
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 7: Správa o hospodárení obce za I. polrok 2016
Správu o hospodárení obce Plaveč za I. polrok 2016 predniesla prítomným poslancom
ekonómka obce M. Troščáková, ktorá informovala prítomných poslancov o hospodárení obce.
Rozobrala čerpanie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých oddielov. Bežné príjmu sú plnené
na 57,03% , bežné výdavky na 52,78 %. Nízke čerpanie je u kapitálových výdavkov iba 7,05
%. Čerpanie kapitálových výdavkov bude až v II. polovici roka.
Správu o hospodárení obce za I. polrok 2016 tvorí prílohu č. 5 k zápisnici.
Uznesenie č. 140/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 7: Správa o hospodárení obce za I. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o hospodárení obce Plaveč za obdobie I. polroka 2016.
Hlasovanie:

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František
Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Mgr. Anna Servilová, Mgr.
Peter Šlosár, Patrik Pčolka
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 8: Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 4
Ďalším bodom programu bol Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č.
4. O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária Troščáková, ktorá
predniesla poslancom návrh v ktorom ich informovala o jednotlivých navýšených položkách.
Ide o navýšenie na strane príjmov a výdavkov na dotáciách zo štátneho rozpočtu.
Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 6 k zápisnici.
Uznesenie č. 141/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 8: Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľ uje
zmenu rozpočtu obce Plaveč na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 4 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír
Nemergut, , Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, Patrik Pčolka
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 9: Zhodnotenie príprav a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2016
Starosta obce Ing. Štefan Murcko informoval poslancov o realizácii investičných akcií obce
v roku 2016. Konštatoval, že bolo dokončené rozšírenie inžinierskych sietí ul.
Vansovej, asfaltovanie MK – ul. Pastovnícka a Janka Kráľa, a rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – doplnenie svietidiel bolo zatiaľ pozastavené.
Zateplenie budovy obecného úradu – prebieha kontrola VO, zmluva je podpísaná, realizácia sa
uskutoční až v roku 2017. Parkoviská pred cintorínom –bolo vydané územné rozhodnutie,
zatiaľ nebola dodaná projektová dokumentácia a rozpočet. Kamerový systém sa pripravuje
a do konca roka bude dokončený. Rozpočtový náklad na túto akciu je cca 14 tis. €, bude
osadných 7 kamier. Rekonštrukcia Domu kultúry – je vypracovaný projekt. Keďže sa jedná
o nákladný projekt, obec z vlastných prostriedkov ho nemôže realizovať ani spoliehať sa na
eurofondy. Bolo by rozumné rozčleniť projekt na ucelené časti.
Zberný dvor – je pripravený projekt a čaká sa na výzvu. Dehydrátor v ČOV – bola podaná
žiadosť na Envirofond. Projekt „Plavečská chyža“ – projektant neodporúča navrhovaný
pozemok. Je potrebné vybrať novú lokalitu.
Zhodnotenie príprav a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2016 tvorí
prílohu č. 7 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 142/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 9: Zhodnotenie príprav a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce Plaveč v roku 2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír
Nemergut, , Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, Patrik Pčolka
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
----K bodu 10: Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predniesol návrh na odpredaj
majetku obce a to pozemok parcelné číslo KN-C 95/4-záhrada a to diel 1 o výmere 58 m2 podľa
GO plánu č. 33/2016 zo dňa 05.05.2016, vyhotovil Miroslav Gladiš – geodet, Šarišské Jastrabie,
ktorý je vedený na LV č. 1352 ako parcela KN-E 170 - zastavané plochy, k.ú. Plaveč žiadateľom
Štefan Norko a Anna Norková, rod. Cvancigerová, ul. Vajanského 232/10, Plaveč. Zámer
predaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce, pričom
k odpredaju neboli v čase vyvesenia vznesené žiadne námietky.
Uznesenie č. 143/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 10: Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Plaveč predaj majetku obce Plaveč formou osobitného zreteľa – pozemok
parcelné číslo KNC 95/4-záhrada a to diel 1 o výmere 58 m2 podľa GO plánu číslo 33/2016 zo
dňa 5.5.2016, vyhotovil Miroslav Gladiš – geodet, Šarišské Jastrabie, ktorý je vedený na LV č.
1352 ako parcela KN-E 170-zastavené plochy, k.ú. Plaveč, žiadateľovi Štefanovi Norkovi
a Anne Norkovej, rod. Cvancigerovej, ul. Vajanského 232/10, Plaveč v cene 3,30 €/m2.
Kupujúci taktiež uhradí všetky náklady spojené s prevodom.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír
Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, Patrik Pčolka
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
----K bodu 11. Rôzne
Starosta obce Ing. Štefan Murcko informoval poslancov o potrebe riešenia umiestnenia garáži
pri bytových domoch 364, 365 a 366. V poslednej dobe je veľa žiadosti na osadení garáži, ktoré
sú však osádzané chaoticky a je potrebné riešiť ich umiestnenie. Starosta obce dal vypracovať

zameranie skutočného stavu a predpokladá v spolupráci s komisiou výstavby pripraviť návrh
na ich umiestnenie. Môže sa taktiež vyčleniť plocha na výstavbu murovaných garáží.
Uznesenie č. 144/2016
z XI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 23.9.2016
K bodu 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
na vedomie informáciu starostu obce o potrebe riešenia umiestnenia garáži pri bytových
domoch 364, 365 a 366,
b/ ž i a d a
starostu obce v spolupráci s komisiou výstavby pre ochranu verejného poriadku a životného
prostredia pripraviť návrh na riešenie umiestnenia garáži pri bytových domoch 364, 365 a 366,
ktorý po prerokovaní a schválení mohol byť realizovaný v roku 2017.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír
Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, Patrik Pčolka
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
----K bodu 12 a 13: Diskusia a interpelácia poslancov
Vystúpili:
Starosta obce Ing. Štefan Murcko poďakoval členom OZ Džatky pre všetko za akciu „ Deň
hradu“. Bolo to veľmi dobre zorganizovaná akcia, účasť bola veľká., zo strany občanov je o túto
akciu veľký záujme. Ďalej informoval či by nebolo dobré vyrezať staré tuje na cintoríne.
František Nemergut navrhol, aby poslanci na tvare miesta posúdili, ktoré tuje je potrebné
vyrezať. Ďalej upozornil na častý výskyt voľne pohybujúcich sa líšok po obci, hlavne vo dvore
neobývaných domov. Starosta odpovedal, že z časti si za to môžu aj sami občania, nakoľko
líška je voľne žijúca zver a ide za potravou. Bude vypracovaná relácia do miestneho rozhlasu
a budú zakúpené pasce na líšky.
Štefan Janoško sa dotazoval, ako sa pokročilo s vybavovaním pozemkov na Rovni a ďalej
navrhol, či by nebolo možné do turistickej trasy zahrnúť aj hrad Plaveč. Starosta informoval,
že v najbližšej dobe zvolá vlastníkov pozemkov na Rovni a vlastníci sa budú musieť už
vyjadriť, či s navrhovaným zámerom súhlasia.
Ing. Vladimír Nemergut – dotazoval sa o možnosti vybudovania odbočovacieho pruhu na ceste
I. triedy Stará Ľubovňa – Ľubotín v smere od Starej Ľubovne.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.45 hod.
Zapísala: Mária Troščáková

Ing. Štefan M u r c k o , v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Nemergut, v.r.
Patrik Pčolka, v.r.

………….…………………….

