Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i, okres Stará Ľubovňa
Zápisnica
z XIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i,
konaného dňa 16. decembra 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.
Starosta obce:
Ing. Štefan Murcko
Prítomní poslanci:
1. Falateková Lenka, Mgr.
2. Janoško Štefan – prítomný od 17,26 hod
3. Mancalová Mária, RNDr., MPH
4. Nemergut František
5. Pčolka Patrik
6. Servilová Anna, Mgr
7. Šlosár Peter, Mgr.
Ospravedlnení:
1. Nemergut František
2. Nemergut Vladimír, Ing.
Ďalej prítomní:
Ján Nemergut – kontrolór obce
Gallová Iveta – zapisovateľ
Troščáková Mária – ekonómka
Šlosár Dušan, občan
Predložený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2017 a pripravenosť akcií
Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Rôzne
Diskusia
Interpelácia poslancov
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 7
poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali
v pozvánkach. K predloženému programu rokovania starosta obce navrhol doplniť nasledovné
body v tom poradí:
Ako bod číslo 6: Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ako bod číslo 7: Návrh na schválenie cien vodného a stočného pre rok 2017
Prítomní poslanci nevzniesli pripomienky k bodom programu, preto sa dnešné rokovanie
bude riadiť týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
4. Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2017 a pripravenosť akcií
5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na schválenie cien vodného a stočného pre rok 2017
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Interpelácia poslancov
11. Záver
Uznesenie č. 157/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
program dnešného XIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu s doplnením.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
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 Patrik Pčolka, RNDr. Mária Mancálová, MPH a Mgr. Peter Šlosár.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov Mgr. Anna Servilová, František Nemergut.

Uznesenie č. 158/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ v o l í
návrhovú komisiu v zložení: Patrik Pčolka, RNDr. Mária Mancalová, Mgr. Peter Šlosár,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie overovateľov zápisnice Mgr. Anna Servilová, František Nemergut a zapisovateľa Iveta
Gallová.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 3: Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
V tomto bode starosta obce informoval poslancov že v roku 2017 budú výnimočne až 7
zasadnutí zastupiteľstva. Hlavným bodom v mesiaci január 2017 bude voľba hlavného
kontrolóra obce Plaveč.
Poslanci nevzniesli žiadne pripomienky. Počas rokovania došiel Štefan Janoško.
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Plavči na rok 2017 tvorí prílohu č. 1 tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 159/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 3: Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 4: Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2017 a pripravenosť akcií
Starosta obce predložil poslancom návrh plánu investičných akcií, ktoré boli
naplánované, ale neboli z určitých dôvodov zrealizované – finančných a iných, resp. pripravené.
Hovoril, že akcie podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa môžu rozdeliť do troch okruhov:
A. Investičné akcie pre realizáciu,
B. Príprava investičných akcií,
C. Opravy a údržba
Návrh plánu investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2017 tvorí príloha č.2 tejto zápisnice

Uznesenie č. 160/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 4: Návrh plánu investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2017 a pripravenosť akcií
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
plán investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 5: Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starosta obce predložil poslancom návrh na voľby kontrolóra obce, kde navrhol deň
27.1.2017 za deň konania volieb. Hovoril, že prihlášky musia byť doručené 14 dní pred voľbou
kontrolóra. Ďalej predniesol poslancom aké sú požiadavky na výkon funkcie, spôsob voľby a
postavenie hlavného kontrolóra obce. Ďalej hovoril, že prihlášky kandidáti musia doručiť
najneskôr do 13.1.2017 do 12.00 hod. Prihlášku spolu s dokladmi je potrebné poslať
doporučene v označenej obálke „VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBEC PLAVEČ“ ,
alebo doručiť osobne. Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka na ktorej sa upresní
čas a miesto konania voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč tvorí príloha č. 3 tejto zápisnice
Uznesenie č. 161/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 5: Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ v y h l a s u j e
v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov deň 27. januára 2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč,
b/ u r č u j e
1. požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Plaveč,
2. náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Plaveč,

3. spôsob voľby hlavného kontrolóra,
4. postavenie hlavného kontrolóra obce,
5. termín na doručenie písomných prihlášok na deň 13. januára 2017 do 12.00 hod.,
všetko podrobnejšie opísané v návrhu, ktorý tvorí prílohu týchto uznesení.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 6: Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť o odkúpenie obecného pozemku . Prečítal
poslancom žiadosť ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 12.12.2016, kde žiadateľ je Mária
Pekárová-Hudáková, bytom Janka Kráľa 411/3,Plaveč. V žiadosti žiada o odkúpenie obecného
pozemku na parc. č. KNE 708/363 s odôvodnením, že uvedená parcela patrí k parcele č. KNE
708/5 ktorej vlastníčkou je Mária Pekárová-Hudáková v podiele 34/35 a chce si to majetkovo
vysporiadať. Starosta oboznámil poslancov o problémoch v podieloch kde asi 40 cm patrí
susedke. Ďalej starosta žiadal poslancov, aby zvážili či je to prípad osobitného zreteľa. Môže
sa ten odpredaj zverejniť na 15 dní na úradnej tabuli. Pokiaľ nebudú námietky potom sa bude
prejednávať cena. Starosta hovoril poslancom ,že sú dve možnosti, buď si vysporiadajú tu
prednú časť pozemku predom, alebo predať im ako majú podiel. Poslanci sa zhodli, že je to
prípad hodný osobitného zreteľa a vyjadrili sa, že nech sa najprv dohodnú a tak sa bude
postupovať ako navrhoval starosta - vyvesiť na 15 dní na úradnú tabuľu. Starosta poznamenal,
že o tom sa bude diskutovať vo februári.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku a geometrický plán je príloha č. 4 tejto zápisnice
Uznesenie č. 162/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 6: Žiadosť o odkúpenie pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s ú h l a s í
so zverejnením zámeru odpredaja pozemku parcelné číslo KN-E 708/363-ostatné plochy
o výmere 94 m2 vedenej na LV č. 1352, k.ú. Plaveč, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade so zákonom o majetku obcí a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Plaveč,
b/ ž i a d a
starostu obce na uvedenú parcelu zámer zverejniť v súlade so zákonom a Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč a v prípade, že nebudú vznesené námietky
k zámeru odpredaja v zákonom stanovenej lehote zverejnenia, pripraviť podklady pre
schválenie odpredaja.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 7 : Návrh na schválenie cien vodného a stočného pre rok 2017
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie cien vodného a stočného podľa
rozhodnutia URSO (potvrdenie o cene). Oboznámil poslancov, že pre rok 2017 -2021 pribudne
k cene vodného a stočného fixná zložka je to pevná cena ktorú budú odberatelia platiť za to, že
majú prípojku či už vodovodnú, alebo kanalizačnú a variabilná zložka je už ten poplatok
konkrétny na m3, ktorý sa platí za vodné a stočné podľa množstva spotrebovanej vody, alebo
podľa množstva vypustenej odpadovej vody. Starosta povedal poslancom, že bolo stanovené,
že fixná zložka nie je navýšenie zisku, lebo o čo pevná zložka zvýšila tú cenu tak variabilná
zložka znížila, čiže tá cena vody vo variabilnej zložke bude nižšia. Starosta hovoril poslancom,
že ho prekvapilo , že doteraz každý distribútor ktorý distribuuje vodu alebo zabezpečuje čistenie
vody iným si určoval pomer ktorý je na distribúciu a na dodávku. Hovoril, že musí tam byť
rozdiel, pretože distribúcia je len výroba a dodávka až do domácnosti je už len dodávkou vody.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovila vyhláškou, že distribúcia nesmie byť viac ako
70 % celkových nákladov z roku 2015. To znamená, keď v roku 2015 sa určité veci na údržbu
neuskutočnili, tak vtedy boli náklady na údržbu o nejakých 5000 eur nižšie čo je náš prípad –
cena vodného pre obdobie 2017-2021 bude neúmerná nákladom. Ďalej, keď sa prepočítajú
odpisy podľa novej vyhlášky konkrétne vodného okrem stočného, ale z pôvodných 15910 Eur
ročne kleslo na 5003 Eur ročne čiže len 1/3 z predchádzajúcich odpisov – to sa automaticky
premietne do zníženia ceny vodného – nie znížením nákladov, ale administratívnym zásahom.
Starosta obce preukázal úradu , že tie hlavné náklady boli na distribúciu a nie na dodávku vody
a tak sa dospelo ku konečným hodnotám ceny vody. Starosta predložil poslancom tabuľky,
ktoré predkladal na URSO. Na to reagoval kontrolór obce Ján Nemergut, že ľuďom by sa malo
dať vedieť. Starosta odpovedal, že pokiaľ sa nebude meniť cena vody tak s faktúrou v apríli
alebo v máji sa pošle oznámenie, že v prvej faktúre sa nebude účtovať fixná zložka. Kontrolór
Ján Nemergut sa pýtal, že či tá fixná zložka v prvej faktúre môže byť 0 eur a v druhej 3 eurá.
Starosta odpovedal, že áno pretože tá fixná zložka je ročná.
Návrh na schválenie cien vodného a stočného pre obec Plaveč na rok 2017 tvorí prílohu
č.5 tejto zápisnice
Uznesenie č. 163/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 7: Návrh na schválenie cien vodného a stočného pre rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce o vydaní Potvrdenia o cene od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Bratislava a s tým súvisiacu problematiku,
b/ s c h v a ľ u j e
ceny vodného a stočného pre rok 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancálová, MPH,
František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 8 : Rôzne
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť OSBD Stará Ľubovňa o pridelenie dotácie
pre bytové domy na ulici Železničiarska v ktorej žiadajú obec či by sa im vedelo prispieť na
materiál, keď by si robili niektoré úpravy svojpomocne na verejných plochách. Starosta ďalej
hovoril, že obec im nemôže poskytnúť dotáciu len podľa VZN ktoré má obec schválené. V tom
VZN určite nie je, že sa im môže poskytnúť dotácia na materiál keď už tá práca bola urobená.
Dotácia by mohla byť poskytnutá na chodníky, ktoré im slúžia, oni by dodali prácu, takým
spôsobom by to šlo riešiť, ale nie určite spätne, ale keď tak do budúcna. Starosta sa pýtal
poslancov, či majú nejaký iný názor. Kontrolór Ján Nemergut a ostatní poslanci odpovedali že
do budúcna sa takémuto návrhu nebránia.
Žiadosť o pridelenie dotácie na úpravu vonkajších terénnych úprav tvorí príloha č.6 tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 164/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 8: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce o žiadostiach OSBD Stará Ľubovňa v zastúpení vlastníkov bytov
v bytových domoch 364, 365 a 366 o pridelenie dotácií na terénne úpravy v okolí bytových
domov.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancalová, MPH,
František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
----Starosta prečítal sťažnosť na Jozefa Šidlovského na rozrastajúci sa chov hydiny a šírenie
zápachu. Taktiež prečítal list s vybavením od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Stará Ľubovňa. Starosta povedal, že preto tú sťažnosť zaradil do toho programu aby boli
poslanci o tom informovaní, lebo dnes je veľký problém riešiť takéto sťažnosti, pretože veľa
obcí na internete nevedia si dať rady s jedným chovateľom. Pozeral na jednu stránku, kde práve
prijali VZN ktoré stanovujú kritéria alebo podmienky chovu domácich zvierat, ale Ústavný súd
to nariadenie zrušil, lebo nie je v súlade s ústavou. Starosta ďalej hovoril, že je potrebné
zabezpečiť nejaké podklady na základe ktorých môže obec prijať VZN, ktoré stanoví
podmienky chovu domácich zvierat. Starosta povedal poslancom, že keď sa dohodnú alebo
súhlasia s takým návrhom osloví RPVS aby sa pripravilo nejaké VZN v ktorom by prijali nejaké
podmienky. Na to poslankyňa RNDr. Mária Mancalová, MPH reagovala, že ľudia ju oslovovali
interpeláciou kvôli šíreniu zápachu od zvierat p. Šidlovského. Ďalej hovorila, že odbor
verejného zdravotníctva v tejto veci konať nemôže, pretože to nie je firma, podnikateľ nie je to

prevádzkovateľ to znamená, že oni nemajú právo tam vstupovať, kontrolovať , zasahovať a
vykonávať rezortné opatrenia, pretože je to súkromný majetok oplotený je to súkromná fyzická
osoba. Poslankyňa RNDr. Mária Mancalová, MPH hovorila, že ona tých ľudí nasmerovala, len
oni tu sťažnosť dali v zlom čase keď vonku už bolo chladno. Keby to boli dali reálne v tom
čase v letnom období, keď ten zápach bol naozaj identifikovateľný, podľa nej by to bolo naozaj
opodstatnené. Ďalej hovorila, že naozaj boli tam zistené nedostatky ktoré sa budú riešiť
opatrením, ale žiadna pokuta tam nebude. Ďalej upozornila na to, že keď p. Šidlovský sa pôjde
zaregistrovať ako farmár treba sa poradiť s Regionálnou potravinovou a veterinárnou správou,
či vôbec tam taká farma môže byť, treba sa brániť územným plánom obce a tým, že je tam
prevádzka školy a že v jej blízkosti by nemali byť zriaďované prevádzky, ktoré by ovplyvňovali
vonkajšie ovzdušie pachom a všetkými možnými faktormi. Pri takomto procese môže do toho
vstupovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Starosta ďalej pokračoval, že skúsi
preveriť aké možnosti sú v tejto oblasti a práve preto by bolo dobré prijať VZN. Poslanec
František Nemergut sa pýtal, že keď je farmár a je zaregistrovaný na tom pozemku či ho môže
riešiť Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Poslankyňa RNDr. Mária Mancalová, MPH
odpovedala, že áno pretože už je to ovplyvňovanie a je to podnikateľ tak už môžu vstúpiť do
konania. Starosta ďalej hovoril, že do budúcna môžu byť ďalšie problémy ohľadom takejto
problematiky a preto chcel od poslancov vedieť či sa skúsi pripraviť VZN keď je taká možnosť,
ktoré by stanovovalo nejaké podmienky.
Sťažnosť a oznámenie o vybavení podnetu tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice
Uznesenie č. 165/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 8: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu starostu o podaní a výsledkoch sťažnosti spoločenstva vlastníkov bytov, ul. Jesenná
98, 97, 96 podanú na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Stará Ľubovňa ohľadom
chovu zvierat a hydiny v blízkosti bytoviek a základnej školy.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancalová, MPH,
František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
----Starosta obce prizval Ing. Sárossyho ako koordinátora projektu na obnovu hradu Plaveč,
ktorý pripravuje žiadosť na budúci rok, aby poinformoval poslancov ako to vyzerá s projektom
obnovy hradu. Ing. Sárossy vystúpil a ako prvé vyjadril spokojnosť so spoluprácou či už p.
starostu, ľudí ktorý tam pracujú. Hovoril, že takáto realizácia nám ponúka obrovské príležitosti.
Hovoril, že možno ešte 2-3 roky takejto intenzívnej práce, zapojenie nezamestnaných a ten
obvodný areál bude pripravený pre návštevníkov. Hovoril, že práve teraz píše koncepciu celého
areálu nielen to ale aj ako tá pamiatka komunikuje s okolím, aké sú prístupové cesty,
parkoviská. Ďalej hovoril, že chcú najnovšie obnoviť aj prednú stranu hradu, aby bol hrad
viditeľný aj z obce, najstaršia časť hradu. Hovoril, že veľmi dobré je, že obec má vysporiadané
pozemky preto sú ideálne podmienky. Starosta poďakoval Ing. Sárossymu za spoluprácu a
podotkol, že treba využiť už to čo je urobené, rozvíjať to a pokračovať v tom.
------

Mgr. Peter Šlosár ako predseda Komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania kultúry a športu
Obecnom zastupiteľstve navrhol z dôvodu materskej dovolenky členky komisie Mgr. Anny
Mačekovej túto nahradiť členkou Ivetou Gallovou.
Poslanci k navrhovanému nevzniesli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 166/2016
z XIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 16.12.2016
K bodu 8: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ o d v o l á v a
Mgr. Annu Mačekovú z členstva v komisii sociálnej, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu pri
Obecnom zastupiteľstve v Plavči
b/ s c h v a ľ u j e
Ivetu Gallovú za členku komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu pri Obecnom
zastupiteľstve v Plavči.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancalová, MPH,
František Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár.
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
K bodu 9 a 10: Diskusia a interpelácia poslancov
V tomto bode nevystúpil nikto z prítomných poslancov.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.10 hod.
Zapísala: Iveta Gallová
Ing. Štefan M u r c k o , v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Anna Servilová, v.r.
František Nemergut, v.r.

