Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i, okres Stará Ľubovňa
Zápisnica
z XV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i,
konaného dňa 24. februára 2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Starosta obce:

Ing. Štefan Murcko
Prítomní poslanci:
1. Figula František, Ing.
2. Mancalová Mária, RNDr., MPH
3. Nemergut František
4. Nemergut Vladimír, Ing. – prítomný od 18.26 hod.
5. Pčolka Patrik
6. Servilová Anna, Mgr
7. Šlosár Peter, Mgr.
Ďalej prítomní:
Gallová Iveta – zapisovateľ
Troščáková Mária – ekonómka
JUDr. Mgr. Jozef Kušnír – kontrolór obce
Ospravedlnení:
1. Falateková Lenka, Mgr.
2. Janoško Štefan
Predložený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ prijatých v II. polroku 2016
4. Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2016
5. Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2016
6. Schvaľovanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2017
7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
9. Problematika IBV v časti Roveň
10. Príprava a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce
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 dostaví jeden poslanec.
Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali
v pozvánkach. K predloženému programu rokovania starosta obce navrhol doplniť nasledovný
bod :
Ako bod číslo 11: Rôzne

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. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ prijatých v II. polroku 2016
4. Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2016
5. Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2016
6. Schvaľovanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2017
7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
9. Problematika IBV v časti Roveň
10. Príprava a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Interpelácia poslancov
14. Záver
Uznesenie č. 174/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
program dnešného XV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu s doplnením.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, 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 : Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, František Nemergut,
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov RNDr. Mária Mancálová, MPH, Ing. Figula František.
Uznesenie č. 175/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
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. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár, František Nemergut,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie overovateľov zápisnice RNDr. Mária Mancalová, Ing. František Figula a zapisovateľa
Iveta Gallová.
K bodu 3: Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ prijatých v II. polroku 2016
Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2016.
Vyhodnotenie plnenia uznesení sa predkladá 2x ročne. Vyhodnotenie plnenia uznesení
predniesol prítomným poslancom starosta obce.
Vyhodnotenie plnenia uznesení tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.

Uznesenie č. 176/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 3: Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ prijatých v II. polroku 2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Plavči za obdobie II. polroka 2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 4: Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2016
Správu o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2016 predniesol prítomným poslancom
František Nemergut, kde informoval poslancov, že obecná rada zasadala v sledovanom období
štyrikrát a to: 13.09.2016, 09.11.2016, 23.11.2016 a 14.12.2016. 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. 177/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 4: Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o činnosti Obecnej rady v Plavči za obdobie II. polroka 2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 5: Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2016
Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 o inventarizácii predniesla prítomným poslancom
ekonómka obce M. Troščáková. Správa bola vypracovaná na základe príkazu starostu obce č.
1/2017 zo dňa 2.1.2017. Predmetom inventarizácie bol neobežný majetok, obstaranie
dlhodobého hmotného a nehmotného, ako aj finančného majetku, poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, obežný majetok, vlastné imanie, záväzky, operatívna
evidencia, škodové protokoly, platová inventúra zamestnancov.
Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2016 tvorí prílohu č. 3 k zápisnici.
Uznesenie č. 178/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 5: Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 6: Schvaľovanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2017
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 prejednavané aj na zasadnutí obecnej rady, ktorej
odporúčanie bolo predložené na zasadnutie zastupiteľstva.
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 tvorí prílohu č. 4 k zápisnici.
Po prerokovaní týchto žiadosti prijali prítomní poslanci nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 179/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 6: Schvaľovanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2017 pre:
1. Dobrovoľný hasičský zbor Plaveč, vo výške 650 €, z toho činnosť 450 € a akcie 200 €,
2. Gréckokatolícka charita Prešov, vo výške 400 €,
3. OZ TJ Poľnohospodár Plaveč, vo výške 3.600 €, z toho činnosť 3.600 €,
4. OZ FS Kalina, vo výške 600 €, z toho činnosť 400 € a akcie 200 €,
5. OZ Džatky pre všetko, vo výške 1.100 €, z toho činnosť 200 € a akcie 900 €,
6. OZ FS Plavčanka, vo výške 1250 €, z toho činnosť 500 € a akcie 750 €,
b/ 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: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Vladimír Nemergut, Ing, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 7: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2016 predniesol prítomným poslancom
kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír . Správa bola predložená v súlade s § 18 f písm. e)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s návrhom
plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016. Kontroly kontrolóra boli vykonané
na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe poznatkov, o
ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti.
Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2016 tvorí prílohu č. 5
k zápisnici.

Uznesenie č. 180/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 7: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Plaveč o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Plaveč za 1.polrok 2017 predniesol prítomným
poslancom kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. Kontroly budú vykonané na základe
uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
dozvie pri výkone svojej činnosti. Pri kontrole sa zameria na povinné zverejňovanie zmlúv,
objednávok a faktúr v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
dodržiavania povinnosti obce pri ochrane osobných údajov, hospodárnosti a efektívnosti pri
nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako dotácia obce v roku 2016, VZN
s platnou legislatívou a plnenie uznesení obecného zastupiteľstva. Ďalej predniesol ďalšie
úlohy kontrolóra.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 tvorí príloha
č.6 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 181/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2017 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

K bodu 9: Problematika IBV v časti Roveň
Starosta obce informoval poslancov o časti Roveň kde sa má začať výstavba rodinných
domov. Počas rokovania sa na zasadnutie dostavil Ing. Vladimír Nemergut. Podmienkou je
aby pred vydaním stavebného povolenia bola vysporiadaná časť pozemku pred stavebným pozemkom, odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 392/114 o výmere 361 m2 do budúcna určená na prístupovú cestu k stavebnému pozemku parcelné číslo KNC 392/117 v cene, ktorú
stanovuje Obecné zastupiteľstvo vo výške 1,--€/m2. Taktiež hovoril , že bude potrebné zriadiť vecné bremeno na parcelu vo vlastníctve obce KNC 392/2 v prospech stavebníkov Jozefa
Ducha a manž. Ivanu, rod. Kosturkovú , ktoré bude pozostávať s práva prechodu cez predmetnú
parcelu k parcelám určeným na výstavbu rodinného domu. Poslanci súhlasili.
Uznesenie č. 182/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 9: Problematika IBV v časti Roveň
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s c h v a ľ u j e
1. podmienku, aby pred vydaním stavebného povolenia bol vysporiadaný pozemok parcelné
číslo KNC 392/114 o výmere 361 m2 pred stavebným pozemkom v prospech obce Plaveč,
ktorý do budúcna bude slúžiť na prístupovú cestu k stavebnému pozemku parcelné číslo
KNC 392/117, k.ú. Plaveč, ktoré vznikli na základe GO plánu č. 5/2017 zo dňa 03.02.2017,
vyhotovil Zdeno Baláž – GEODET Nová Ľubovňa 364,
2. odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 392/114 o výmere 361 m2, ktorý do budúcna bude
slúžiť na prístupovú cestu k stavebnému pozemku parcelné číslo KNC 392/117 a stanovuje
kúpnu cenu vo výške 1,--€/m2,
b/ s ú h l a s í
so zriadením vecného bremena na parcele KNC 392/2-ostatné plochy vedenej na LV č. 1 k.ú.
Plaveč v prospech stavebníkov Jozefa Ducha a manž. Ivanu, rod. Kosturkovú, bytom námestie
SNP 306/17, Plaveč ktoré bude pozostávať s práva prechodu cez predmetnú parcelu k parcelám
určeným na výstavbu rodinného domu parcelné čísla KNC 392/117 a KNC 392/113, ktoré
vznikli na základe GO plánu č. 5/2017 zo dňa 03.02.2017, vyhotovil Zdeno Baláž – GEODET
Nová Ľubovňa 364, pričom vecné bremeno bude zriadené bezplatne
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
------

K bodu 10: Príprava a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov, že obec sa zapojila do 2 projektov.
Jedným z nich je to projekt „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný
európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklookruhu

spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“. Je to vlajkový projekt, ktorý je schválený a je už
podpísaná zmluva. Celá investícia bude pozostávať z niekoľkých častí. Obec má aj vlastné
prostriedky, ktoré by sa mohli použiť. Na zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na
spolufinancovanie Projektu vo výške 150.000,--€, čo predstavuje časť z investičných
oprávnených nákladov v katastrálnom území Plaveč, ostatnú časť spolufinancovania, ktorej
výška bude identifikovaná po ukončení verejného obstarávania aktivít Projektu, zabezpečí
formou preklenovacieho úveru, ktorého príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie
miest a obcí Stará Ľubovňa. Ďalej je potrebné zabezpečiť z vlastných prostriedkov alikvotnú
čiastku z neoprávnených nákladov, to sú vypracovanie projektovej dokumentácie, zaplatenie
riadenia projektu - firma ktorá bude riadiť projekt, verejné obstarávanie - náklady, tlmočenie,
čo predstavuje podiel 17,75% z neoprávnených nákladov pripadajúci pre obec Plaveč. Ďalej je
potrebné zabezpečiť finančné prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
investičných nákladov vo výške cca 9.000,--€. RNDr. Mária Mancálová, MPH sa dotazovala
akým spôsobom odovzdá po 5 rokoch Ľubovnianske Regionálne združenie majetok do majetku
obce. Starosta odpovedal, že po 5 rokoch Ľubovnianske Regionálne združenie odovzdá
majetok do majetku obce bezplatne. Ing. Vladimír Nemergut sa pýtal, že do akej výšky obec
ručí majetkom. Starosta odpovedal, že do výšky preklenovacieho úveru. Poslanci súhlasili a
nemali žiadne iné pripomienky.
Materiály k príprave a realizácii projektov cezhraničnej spolupráce tvorí príloha č.7
tejto zápisnice.
Uznesenie č. 183/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 10: Príprava a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s c h v a ľ u j e
1. zapojenie do aktivít projektu: „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný
európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklookruhu
spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) v súlade so zmluvou
o poskytnutí NFP č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 - 00 zo dňa 15.02.2017 a prílohou č. 4 ku
tejto zmluve Aktuálna žiadosť o NFP, a v súlade s Partnerskou zmluvou na realizáciu
projektu č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele poľsko-slovenského pohraničia,
identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa –
výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu zo dňa 06.12.2016
(ďalej len „Zmluva o NFP“),
2. zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške
150.000,--€, čo predstavuje časť z investičných oprávnených nákladov v katastrálnom
území Plaveč, ostatnú časť spolufinancovania, ktorej výška bude identifikovaná po
ukončení verejného obstarávania aktivít Projektu, zabezpečí formou preklenovacieho
úveru, ktorého príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará
Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 a súhlasí s akceptáciou
požiadaviek banky na spolu ručenie za alikvotnú časť preklenovacieho úveru pre
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 06401
Stará Ľubovňa, IČO: 37793225

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu alikvotne ku výške
výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4, Príloha k Výpočtu
spolufinancovania z 10.01.2017, realizovaná na katastrálnom území obce vo výške 14.370,-€, čo predstavuje 5% z investičných nákladov v katastrálnom území Plaveč,
4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške 9.000,--€,
čo predstavuje 17,75% z neoprávnených nákladov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP,
príloha č. 4, Príloha k Výpočtu spolufinancovania z 10.01.2017,
5. zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov, ktoré budú použité na splátku alikvotnej
čiastky úrokov z preklenovacieho úveru konečného prijímateľa pomoci Ľubovnianskeho
regionálneho združenia, sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 vo
výške alikvotne ku výške úveru investičných nákladov v katastrálnom území Plaveč,
b/ o d p o r ú č a
uzatvoriť pre tento účel Zmluvu v zmysle platnej legislatívy s Ľubovnianskym regionálnym
združením miest a obcí Stará Ľubovňa, Sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO:
37793225.
3.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 11: Rôzne
Starosta obce podal poslancom informácie k projektu „Popradská vodná cesta“, čo je
druhým projektom cezhraničnej spolupráce do ktorého sa obec zapojila. Nakoľko už je známe,
že tento projekt v podanej podobe nebol úspešný, bude pravdepodobne projekt potrebné upraviť
a podať v ďalšej etape. Projekt pravdepodobne môže byť úspešný s podmienkou, že bude
vykazovať dobrú ekonomiku a bola už v danej oblasti poskytnutá štátna pomoc (aktivita bola
podporená štátnou pomocou). Starosta hovoril, že by sa mohli do toho projektu vsunúť ešte
projekt chodníka do Podzámku okolo hlavnej cesty. Projekt vodná cesta, pod mostom mólo
altánok -oddychová zóna odtiaľ môžu návštevníci ísť pozrieť Národnú kultúrnu pamiatku Hrad
Plaveč ale nemajú sa tam ako dostať, preto je potrebné vybudovať chodník.
Uznesenie č. 184/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
informáciu starostu obce k projektu „Popradská vodná cesta“ („Infraštruktúra po rieke Poprad“)
do ktorého zapojenie schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 127/2016 zo dňa
10.06.2016.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár

Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 11: Rôzne
Starosta prečítal poslancom žiadosť Aleny Plavnickej, Popradská 284/28, Plaveč o
odkúpení obecného pozemku číslo KN-C 811-zastavané plochy a nádvoria, pretože idú stavať
dom a chceli by si rozšíriť pozemok o ten trojuholníček aby im to lícovalo s domom. Je tam
problém pretože cez túto časť idú inžinierske siete aj obecné, po tomto pozemku má obec
prekopanú prípojku na kamerový systém, ide tam aj elektrická prípojka suseda. Možno pôjde
po tejto časti aj vodovod prípadne plyn. Obecná rada spolu so starostom sa stotožnili na tom,
že pozemok by nemal byť odpredaný. Na základe všetkých informácií poslanci nesúhlasili s
odpredajom obecného pozemku.
Kópia žiadosti o odkúpenie obecného pozemku Alena Plavnická, č. parcely 854/5, 854/2
tvorí príloha č. 8 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 185/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
nesúhlasí
so zverejnením zámeru odpredaja časti pozemku parcelné číslo KN-C 811-zastavané plochy a
nádvoria o neznámej výmere podľa priloženého náčrtu, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade so zákonom o majetku obcí a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Plaveč, podľa žiadosti Aleny Plavnickej, ul. Popradská 284/28, Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
-----K bodu 11: Rôzne
Starosta prečítal poslancom žiadosť o dohodovacom konaní. Žiadosť predložila ZŠ s
MŠ Plaveč ohľadom Mgr. Hajdukovej Marie o vyrovnanie ušlej mzdy po chybnom zaradení do
platovej triedy za obdobie od 1.7.2010 do 1.9.2016. Starosta hovoril, že sa jedná v hrubom
3703,50 + odvody 959 eur. Poslanci po zdôvodnení a vysvetlení súhlasili.
Žiadosť o navýšenie prostriedkov od ZŠsMŠ Plaveč tvorí príloha č.9.tejto zápisnice
Uznesenie č. 186/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 11: Rôzne

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s ú h l a s í
na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou Plaveč s navýšením finančných
prostriedkov dohodovacím konaním na doplatenie ušlej mzdy a odvodov vo výške 3.703,50 €,
ktorá vznikla nesprávnym zaradením do platovej triedy,
b/ ž i a d a
starostu obce v najbližšej úprave rozpočtu obce – rozpočtovom opatrení zahrnúť uvedenú sumu
do rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto
-----K bodu 11: Rôzne
Starosta predniesol poslancom problém na ktorý sa upozorňovalo asi dva roky a to
príspevok na stravovanie dôchodcov, pretože každým rokom stúpajú náklady. Bude potrebné
prehodnotiť VZN, nie z toho dôvodu aby sa znižoval príspevok, ale je potrebné vybrať takú
skupinu dôchodcov ktorí potrebujú príspevok na stravovanie. V súčasnosti VZN má znenie iba
všeobecné a to nárok na finančný príspevok má každý kto je poberateľom starobného,
invalidného dôchodku. Problém je ten, hovorí starosta, že obec nemá vo VZN vyšpecifikovaný
invalidný dôchodok či už ako čiastočný, polovičný a percentuálny postih. Na obecnej rade
prebrali túto problematiku a zhodli sa že by bolo dobré vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by
prehodnotila tých ktorí budú mať nárok na finančný príspevok. Posudzovali by sa každoročne
príjmy, vek a pri invalidných dôchodcov percentuálne postihnutie do 70 % a nad 70% a taktiež
príjem. Bude potrebné zmeniť VZN alebo navrhnúť nové. Poslanci sa zhodli na vytvorení
pracovnej skupiny, ktorá by presne konkretizovala typy dôchodcov, aby sa našla cesta a kritéria
kto bude mať nárok na finančný príspevok.
Uznesenie č. 187/2017
z XV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 24.02.2017
K bodu 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a/ s c h v a ľ u j e
pracovnú komisiu v zložení: František Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár,
Mária Troščáková a Alžbeta Mačeková na posúdenie spôsobu, výšky a oprávnenosti
poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov, so zohľadnením účelnosti a hospodárnosti,
b/ u k l a d á
pracovnej komisii v prípade potreby predložiť návrh zmeny VZN obce Plaveč v tejto oblasti.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. Figula František, RNDr. Mária Mancálová, MPH, František Nemergut,
Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár
Proti uzneseniu: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 11 a 12: Diskusia a interpelácia poslancov
Patrik Pčolka sa pýtal či by na zastávke pri hlavnej ceste by sa nemohol dať odpadkový
kôš, pretože je tam neporiadok. Starosta potvrdil, že odpadkový kôš v najbližšej dobe bude
osadený.
Starosta obce poslancom prečítal list Jozefa Šidlovského a Márie Šidlovskej ako reakciu
na upozornenie na nelegálne napojenie na VO.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.25 hod.
Zapísala: Iveta Gallová
Ing. Štefan M u r c k o , v. r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Mancálová, MPH, v. r.
Ing. František Figula, v. r.

