
 Obecné zastupiteľstvo  v   P l a v č i, okres Stará Ľubovňa 
 

 

 

Z á p i s n i c a 

z VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i, 

konaného dňa 18.marca 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková 

2. Ing. František Figula 

3. Štefan Janoško 

4. RNDr. Mária Mancalová, MPH 

5. František Nemergut  

6. Mgr. Anna Servilová 

7. Mgr. Peter Šlosár 

 

Ďalej prítomní: 

Ján Nemergut – kontrolór obce 

Mgr. Anna Mačeková – zapisovateľ 

Mária Troščáková – ekonómka 

 

Ospravedlnení: 

1. Ing. Vladimír Nemergut  

2. Patrik Pčolka 

 

Predložený program rokovania:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí za II. polrok 2015 

4. Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2015 

5. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2015 

6. Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2016 a pripravenosť akcií 

7. Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016 

8. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti  za II. polrok 2015 

9. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 

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 5 

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 nasledovné 

body do programu v tomto poradí:   

Ako bod č. 10 Žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce. Prítomní poslanci 

nevzniesli pripomienky k doplneným bodom programu, preto sa dnešné rokovanie bude riadiť 

týmto programom: 

 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí za II. polrok 2015 

4. Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2015 

5. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2015 

6. Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2016 a pripravenosť akcií 

7. Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016 

8. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti  za II. polrok 2015 

9. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 

10. Žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce 

11. Rôzne 

12. Diskusia  

13. Interpelácie poslancov 

14. Záver 

 

 

Uznesenie č. 93/2016 

z VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 1: Otvorenie  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

program dnešného VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu s doplnením.  

 

Hlasovanie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Za uznesenie: 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 Mgr. Lenku Falatekovú, Ing. Františka Figulu, Štefana Janoška 

       Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Anna Mačeková.  Za overovateľov zápisnice 

starosta určil  Mgr. Annu Servilovú a Mgr. Petra Šlosára. 

 

Uznesenie č. 94/2016  

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

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

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plavči  



a/ v o l í 
návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Lenka Falateková, Štefan Janoško a Ing. František Figula, 

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
určenie overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár a  

zapisovateľa Mgr. Annu Mačekovú.  

 

Hlasovanie:  
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                                                         - - - - - -  

      

K bodu 3: Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí za II. polrok 

2015 

 

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2015. 

Vyhodnotenie plnenia uznesení sa predkladá 2x ročne. Vyhodnotenie plnenia uznesení 

predniesol prítomným poslancom starosta obce. 

Na V. riadnom zasadnutí dňa 18.09.2015 boli prijate nasledovné uznesenia: 

-  Uznesenie č. 61/2015 – Rôzne – súhlas so zverejnením zámeru odpredaja pozemku č. p. 

KN-C 279/2 

Požiadalo v prípade nevznesenia pripomienok pripraviť podklady pre schválenie odpredaja. 

-  Uznesenie č. 64/2015 – zobralo na vedomie informáciu obce o doterajšej činnosti 

Školského úradu v Ľubotíne.  

Požiadalo starostu obce prehodnotiť zotrvanie v Školskom úrade so sídlom v Ľubotíne. 

-  Uznesenie č. 67/2015 z bodu Rôzne – požiadalo starostu obce pripraviť zoznam pozemkov 

vo vlastníctve obce, ktoré patria funkčne k iným pozemkom. 

Na VI. Riadnom zasadnutí dňa 13.11.2015 boli prijaté nasledovné uznesenia: 

-Uznesenie č. 71/2015 – problematika miestnych daní, poplatku za TKO – zobralo na 

vedomie uvedenú problematiku 

Požiadalo  o predloženie návrhov nových zmien VZN. 

-Uznesenie č. 72/2015 – problematika VZN – zobralo na vedomie problematiku VZN 

Požiadalo o predloženie návrhov nových návrhov VZN, prípadne ich zmien 

-Uznesenie č. 73/2015 – východiská rozpočtu pre rok 2016 – zobrali na vedomie danú 

problematiku 

Uložilo poslancom OZ predkladať návrhy do rozpočtu obce 

-Uznesenie č. 77/2015 z bodu Rôzne – zobralo na vedomie informáciu o pozemkoch vo 

vlastníctve obce v intraviláne obce 

Požiadalo vyzvať užívateľov pozemkov na vysporiadanie pozemkov.  

VII. zasadnutie neboli prijaté žiadne uznesenia na vyhodnocovanie. 

Vyhodnotenie plnenia uznesení  tvorí prílohu č. 1 k zápisnici. 

 

  

Uznesenie č. 95/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 3: Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí za II. polrok 

2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 



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

 

vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí za II. polrok 2015. 

 

Hlasovanie:  
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                     - - - - - -  

 

K bodu 4: Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2015 

 

          Správu o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2015 predniesol prítomným poslancom 

Mgr. Peter Šlosár, kde informoval poslancov, že obecná rada zasadala v sledovanom období 

trikrát a to: 09.09.2015, 29.10.2015, 08.12.2015. Následne poslanci boli informovaní 

o obsahu zasadnutí obecnej rady. 
 

Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok tvorí prílohu č. 2 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 96/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 4: Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

 

správu o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2015. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - 

 

K bodu 5: Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2015 

 

    Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 o inventarizácii predniesla prítomným poslancom 

ekonómka obce M. Troščáková. Správa bola vypracovaná na základe príkazu starostu obce č. 

1/2016.  Predmetom inventarizácie bol neobežný majetok, obstaranie dlhodobého hmotného 

a nehmotného, ako aj finančného majetku, poskytnuté preddavky na dlhodobý HaN majetok, 

obežný majetok, vlastné imanie, záväzky, operatívna evidencia, škodové protokoly, platová 

inventúra zamestnancov. Počas rokovania sa na zasadnutie dostavili poslanci František 

Nemergut a RNDr. Mária Mancalová, MPH. 

    Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2015 tvorí prílohu č. 3 k zápisnici. 

      

Uznesenie č. 97/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 5: Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2015 



 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

 

správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2015 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová MPH, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                         - - - - - -  

 

K bodu 6: Návrh plánu investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2016 

 

        Ďalším bodom programu bol Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2016 

a pripravenosť akcií o ktorých informoval prítomných poslancov starosta obce. Ide o akcie, 

ktoré boli v predchádzajúcom volebnom období plánované, ale z patričných dôvodov neboli 

zrealizované, resp. pripravené, doplnené o nové akcie. Akcie sú rozdelené do nasledovných 

okruhov: 

A) Investičné akcie pre realizáciu: 

1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – doplnenie svietidiel podľa potreby 

a požiadaviek občanov po zhodnotení reálnosti ich osadenia. 

2. Zateplenie budovy OcÚ – starosta obce informoval, že vypracovaný projekt ktorý bol 

podaný cez Enviromentálny fond nebol schválený. Následne bol tento projekt podaný 

cez Európske fondy, kde je zaradený na odborné posúdenie. 

3. Rozšírenie inžinierskych sietí ul. Vansovej – starosta obce informoval o potrebe 

rozšírenia vodovodných a kanalizačných sietí. Na uvedenú stavbu je vydané stavebné 

povolenie, nakoľko v danej lokalite sú požiadavky na výstavbu rodinných domov.  

4. Povrchová úprava ciest - Starosta obce poznamenal o odsúhlasenom poradí ciest, 

ktoré sa budú asfaltovať do výšky 30 000 bez DPH.  

5. Parkoviská pred cintorínom – povrchová úprava. Starosta obce oboznámil 

poslancov o spracovaných projektoch pre územné konanie. 

6. Kamerový systém – starosta obce informoval poslancov o podanom projekte, ktorého 

uzávierka bola 10.9.2015 na ktorý nám bola schválená žiadosť vo výške 7000 €. 

7. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – poslanci boli oboznámení s plánom 

rekonštrukcie na ktorú bola v rozpočte vyčlenená položka vo výške 12000 € a dotácie 

vo výške 9000 €. 

8. Rekonštrukcia Domu kultúry – je potrebné hľadať možnosti na rekonštrukciu  

a verejné obstarávanie na dodávateľa. 

9.  Zberný dvor v obci Plaveč  
10.  Dehydrátor v ČOV – poslanci informovaní o neúspešnosti žiadosti projektu 

podaného cez Envirofond. 

11. Projekt „Plavečská chyža“ – poslanci po oboznámení tejto problematiky  odporučili 

presunúť tento bod do okruhu B. 

B. Príprava investičných akcií: starosta obce oboznámil poslancov s jednotlivými 

akciami, s ich stavom pripravenosti a možnosťami na prípadnú realizáciu. Ide o tieto 

akcie: 

1. Príprava rekonštrukcie hasičskej zbrojnice – výstavba novej. 

2. Príprava projektu „Plavečská chyža“ 



3. Pokračovať v príprave infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov – lokality 

Roveň 

4. Príprava chodníka do časti Podzámok 

5. Autobusové zastávky zastávky za mostom v smere Stará Ľubovňa, ako aj Prešov 

6. Pokračovať v možnostiach prípravy na realizáciu bytových domov (podľa záujmu) 

C. Opravy a údržba: tento okruh zahŕňa najdôležitejšie opravy na správe vodovodu 

a zelene 

1. Oprava a údržba verejného vodovodu – pokračovanie (uzávery a hydranty) 

2. Trativody v kritických častiach obce 

3. Údržba zelene – ošetrenie stromov (cintorín, kostol – parcela obce ) 

Návrh plánu investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2016 tvoria prílohu č.  4 k zápisnici. 

 

 

 

Uznesenie č. 98/2016 

z VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

 K bodu 6: Návrh plánu investičnej činnosti obce na rok 2016 a pripravenosť akcií 

  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

schvaľuje 

 

návrh plánu investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2016 a pripravenosť akcií podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová MPH, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                         - - - - - - 

 

K bodu 7: Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016 
 

         V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predniesol všetky žiadosti 

o schválenie dotácie z rozpočtu obce Plaveč, ktoré boli doručené do podateľne obce do 

stanoveného termínu. Jednotlivé žiadosti boli prejednávané aj na zasadnutí obecnej rady, 

ktorej odporúčanie bolo predložené na zasadnutie zastupiteľstva. Po prerokovaní týchto 

žiadosti prijali prítomní poslanci nasledovné uznesenie. 

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 tvorí prílohu č. 5 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 99/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

 K bodu 7: Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a/ s c h v a ľ u j e 

 

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2016 pre:  

1. OZ Džatky pre všetko, vo výške 950 €, z toho činnosť 200 € a akcie 750 €,  

2. Dobrovoľný hasičský zbor Plaveč, vo výške 800 €, z toho činnosť 680 € a akcie 120 €,  



3. Gréckokatolícka charita Prešov, vo výške 400 €,  

4. OZ FS Kalina, vo výške 700 €, z toho činnosť 500 € a akcie 200 €, 

 5. OZ FS Plavčanka, vo výške 1250 €, z toho činnosť 500 € a akcie 750 €,  

6. OZ TJ Poľnohospodár Plaveč, vo výške 3.600 €, z toho činnosť 3.600 €, 

b/ n e s c h v a ľ u j e 

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2016 pre:  

OZ Stolnotenisový klub Plaveč, na základe žiadosti doručenej dňa 02.02.2016 z dôvodu 

neúplnosti doložených dokladov, ktoré neboli doložené ani na základe výzvy č. 140/2016-4 

zo dňa 02.02.2016, žiadosť bola doručená po určenom termíne podľa VZN 

c/ ž i a d a 

starostu obce v súlade s VZN obce Plaveč č. 55 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč 

uzatvoriť na schválené dotácie zmluvy o poskytnutí dotácií so schválenými podmienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová MPH, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                   - - - - - -  

 

K bodu 8:  Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015 

     

    Správu o kontrolnej činnosti  za II. polrok 2015 predniesol prítomným poslancom kontrolór 

obce Ján Nemergut. Správa bola predložená v súlade s § 18 f písm.e) Zákona 369/1990 Zb. 

o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s návrhom plánu kontrolnej 

činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2015. 

Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015 tvorí prílohu č.  6 

k zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 100/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 8: Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

 

správu hlavného kontrolóra obce Plaveč o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancalová MPH, 

František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                              - - - - - - 

 

    K bodu 9: Delegovanie zástupcov do Rady školy 

 

O návrhu na delegovanie členov rady školy za obec informoval starosta obce, ktorý 

oboznámil poslancov, že v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291 z 15. 4. 2004 radu školy tvoria:  -    

-  pedagogickí zamestnanci ( MŠ – 1, ZŠ – 1) 



-  nepedagogickí zamestnanci (1) 

-  rodičia ( ZŠ – 3, MŠ – 1 ) 

-  obec (4) 

-  Za obec Plaveč boli navrhnutí členovia rady a to: František Nemergut, Mgr. Lenka 

Falateková, Ing. František Figula a Mgr. Anna Mačeková. Prítomní poslanci návrh členov 

rady za obec Plaveč schválili a prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 101/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 8: Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

 

delegovanie členov rady školy pre ZŠsMŠ Plaveč za obec ako zriaďovateľa:  

- František Nemergut 

- Mgr. Lenka Falateková 

- Ing. František Figula 

- Mgr. Anna Mačeková 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová MPH, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

    K bodu 10: Žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce 

      

1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ján Volk a manž. Slavomíra Volková rod.  

Majerníčková, Podzámok 435, Plaveč, ktorý je vo vlastníctve obce. Starosta obce poznamenal 

k predmetnej žiadosti, že ide o parcelu, ktorej odpredaj nie je hodný ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu že  na danú parcelu uvedenú  v žiadosti nie je stanovená 

výmera, ani parcela nepatrí funkčne k parcele žiadateľa. Prítomní poslanci neodsúhlasili po 

oboznámení sa so žiadosťou súhlas na zverejnenie zámeru na odpredaj predmetnej parcely 

a prijali nasledovné uznesenie.  

Žiadosť tvorí prílohu č. 7 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 102/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 10: Žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce 
 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

n e s ú h l a s í 

 

so zverejnením zámeru odpredaja a následným odpredajom časti pozemku parcelné číslo KN-

C 971/3-zastavané plochy a nádvoria o neurčenej výmere, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Plaveč, pretože jednak nie je stanovená výmera, ani parcela nepatrí funkčne k parcele 

žiadateľa. 

 

 



Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová MPH, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

2. Žiadosť Jozefa Pružinského, Ružová 223/5, Plaveč o odkúpenie záhrady vo výmere 

448 m2, ktorá je vo vlastníctve obce. Starosta obce poznamenal k predmetnej žiadosti, 

že ide o parcelu, ktorej odpredaj je hodný ako prípad hodný osobitného zreteľa. Daná 

parcela je dlhodobo využívaná žiadateľom o odkúpenie. Prítomní poslanci odsúhlasili 

po oboznámení sa so žiadosťou súhlas na zverejnenie zámeru na odpredaj predmetnej 

parcely a prijali nasledovné uznesenie.  

Žiadosť tvorí prílohu č. 8 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 103/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 10: Žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce 
 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 s ú h l a s í 

 

so zverejnením zámeru odpredaja pozemku parcelné číslo KN-C 95/3-záhrady o výmere 448 

m2 , 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 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, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová MPH, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

    K bodu 11: Rôzne   

 

1. Informáciu starostu obce o poskytnutých dotáciách. Starosta obce informoval poslancov 

o schválenej dotácií na: 

- rekonštrukciu rozhlasu v II. etape vo výške 7100 €, 

- dotácia na hasičskú zbrojnicu vo výške 9000 €, 

- dotácia na kamerový systém vo výške  7000 €, 

- dotácia na rekonštrukciu hradu vo výške 16 000 €. Prítomní poslanci k tomuto bodu prijali 

nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 104/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 11: Rôzne   
Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

 

 informáciu starostu obce o poskytnutých dotáciách. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová MPH, František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

2. Informáciu starostu obce o príprave infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov – 

ROVEŇ. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s uvedenou problematikou, 

ktorí prijali nasledovné uznesenie:  

 

 

Uznesenie č. 105/2016 

zo VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 18.03.2016 

K bodu 11: Rôzne   
Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

informáciu starostu obce o postupe v príprave IBV v oblasti Roveň a s tým súvisiacu 

problematiku, 

b/ s ú h l a s í 

s alternatívou kolmých stavebných pozemkov k novovytvoreným cestám, 

 

c/ o d p o r ú č a 

pokračovať v predloženom návrhu a jednaní o návrhu s dotknutými vlastníkmi pozemkov. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária Mancalová MPH, 

František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

K bodu 11 a 12: Diskusia  interpelácie poslancov 

 

    Vystúpili: Štefan Janoško : dotazoval sa o výrub drevín pri „koscilku“, ktoré sú už dosť 

značne poškodené. Starosta obce informoval, že nie je teraz zrejmé kto má žiadať o výrub 

týchto drevín, nakoľko ešte prebiehajú komasácie pozemkov. Po ich  uzatvorení sa môže obec 

touto problematikou zaoberať. 

 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod. 

                                                                                      



 

Zapísala: Mgr. Anna Mačeková                                            Ing. Štefan M u r c k o , v.r. 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Anna Servilová, v.r. 

 

Štefan Janoško, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


