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

 

Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 27. apríla 2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 
 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 

 

Prítomní poslanci: 

1. Falateková  Lenka, Mgr. 

2. Figula František, Ing. 

3. Mancalová Mária, RNDr., MPH 

4. Nemergut František 

5. Nemergut Vladimír, Ing.   

6. Servilová Anna, Mgr 

7. Šlosár Peter, Mgr. 

 

Ďalej prítomní: 

Gallová Iveta – zapisovateľ 

Troščáková Mária – ekonómka 

Jozef Kušnír, JUDr. Mgr.  – kontrolór obce 

 

Predložený program rokovania: 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia o činnosti záujmových organizácií a občianskych združení v obci Plaveč 

4. Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v obci Plaveč 

5. Problematika a riešenie pohľadávok obce 

6. Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 1 

7. Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2018 

8. Príprava a realizácie projektov 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Interpelácie poslancov 

12. 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 z celkového počtu 9 poslancov 

na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné. 

Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali  v pozvánkach. 



Prítomní poslanci nevzniesli pripomienky k  bodom programu, preto sa dnešné rokovanie 

bude riadiť predloženým programom rokovania. 

 

Uznesenie č. 262/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 1: Otvorenie 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

program dnešného XXII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu. 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH, 

František Nemergut,  Ing. Vladimír Nemergut, 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,  Ing. Vladimír Nemergut, František Nemergut. 

 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil 

poslancov  Mgr. Lenka Falateková, Mgr. Peter Šlosár. 

 

Uznesenie č. 263/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

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, Ing. Vladimír Nemergut, František 

Nemergut, 

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

určenie overovateľov zápisnice Mgr. Lenka Falateková, Mgr. Peter Šlosár  a zapisovateľa 

Iveta Gallová. 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH, 

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

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - - 



 

K bodu 3: Informácia o činnosti záujmových organizácií a občianskych združení v obci 

Plaveč 
 

 Starosta oboznámil poslancov o činnosti záujmových organizácií v obci Plaveč. 

Oslovil všetky organizácie hlavne tie organizácie, ktorým sa počas roka poskytuje dotácia, 

aby poinformovali poslancov o ich činnosti, čo robia, čo predpokladajú do budúcna. Ako 

ekonomicky riešia akcie, ktoré robia. V Plavči fungujú 4 občianske združenia, 2 folklórne 

súbory – Kalina a Plavčanka, TJ Poľnohospodár a Džatky pre všetko. Starosta vyzval 

zástupcov združení o informácie. 

 

Ako prvý vystúpil František Šalamon, ktorý zastupoval  Folklórny súbor Plavčanka. FS 

Plavčanka organizujú vystúpenia nielen po Slovensku ale aj v zahraničí, hlavne Poľsku. Ďalej 

organizujú Jánske ohne a Kultúrne leto. Za minulý rok mali 18 vystúpení.  Ďalej hovoril že na 

štvrtý ročník Kultúrneho leta  mali prizvané folklórne súbory z Maďarska, Litvy z Košíc a 

poľské súbory. V tomto roku sa podujatie Kultúrne leto uskutoční už po piatykrát. Práve vo 

svojom jubilejnom ročníku sa jeho organizátori môžu tešiť z výraznej finančnej dotácie. 

 

Za TJ Poľnohospodár  vystúpil Radoslav Pekár-Hudák. Hovoril, že ich činnosť je  zameraná  

na futbal, pracujú s mládežou. Teraz sú v kategórii 11. Chcú podchytiť aj mladšie ročníky ako 

prvý stupeň, pretože tí starší majú už aj iné záujmy a nevenujú sa tak futbalu. Organizujú 2 

turnaje do roka. Džatky cup letný nejde tam hlavne o víťazstvá, ale aby sa stretli starší, mladší 

Plavčania- futbalisti. Problém je hlavne z účasťou, pretože je ťažké nájsť vhodný termín, aby 

sa dalo dokopy mužstvo. Potom robia zimný  Džatky cup. Teraz bol už 12. ročník. Je to 

celkom pekná tradícia. Tam už majú mužstva zo širokého okolia. 

 

Za občianske združenie Džatky pre všetko vystúpil Mgr. Peter Šlosár ,ktorý hovoril, že v roku 

2017  sa zapojili do 3 projektov, a Komunitnej nadácie Veľký Šariš, ktorá podporila výrobu 

raznice na hradnú mincu. Ta istá nadácia im podporila aj archeologický výskum v hradnej 

bašte a presťahovanie altánku - ktorý bude pokračovať v roku 2018 a ukončí sa na hradných 

slávnostiach. V závere roka 2017  zorganizovali podujatie Darujte Vianoce. V tomto roku  

podali viacero projektov a čakajú na ich schválenie (rozšírenie outdoor fitnes, výstavba info 

stánkov Les nie je smetisko).  Mgr. Peter Šlosár hovoril,  že im prešiel projekt Poštovej 

banky, ktorý zahŕňa prezentáciu interaktívnych remeselníkov počas Dňa hradu. Ich aktivity sa 

odvíjajú hlavne od vyhlásených výziev jednotlivých nadáciách. 

 

Starosta poďakoval členom Občianskych združení, že svoj voľný čas venujú na organizovanie 

akcií. Za folklórny súbor Kalina starosta pozval aj Dominika Loreka, ktorý sa ospravedlnil. 

 
 

Uznesenie č. 264/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 3: Informácia o činnosti záujmových organizácií a občianskych združení v obci 

Plaveč 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu o činnosti záujmových organizácií a občianskych združení v obci Plaveč. 
 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH, 

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



Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - - 

K bodu 4: Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v obci Plaveč 

  

 V tomto bode vystúpil  Ľubomír Kober, veliteľ DHZ, ktorý oboznámil poslancov s 

prácou DHZ Plaveč. Hovoril, že príslušníci zdravotného družstva sa v roku 2017 zúčastnili 

celkom na 13 akciách ,kde vykonávali zdravotný dohľad. V obci Plaveč boli tri akcie a desať 

akcií bolo v iných obciach a  Starej Ľubovni. Družstvá dorasteniek a dorastencov sa celkom 

zúčastnili na štyroch súťažiach kde obsadili tieto priečky : dorastenky – 2.,3.,6.,3. miesto, 

dorastenci – 2.,4.,8.,6. miesto, muži – 9. miesto na okresnej súťaži, družstvo Plameň – 3.,3. 

miesto. Zásahová jednotka DHZO vykonala v roku 2017 celkom 12 výjazdov : požiare -3, 

technické zásahy – 4, dopravné nehody – 1, cvičenia -3. Členovia sa zúčastnili na 10 

školeniach v rámci zdravotnej prípravy ako aj postupov hasenia požiarov. Zorganizovali  

posedenie pre bývalých členov DHZ, všetkým cca 60 členom bolo udelené ČESTNÉ 

ČLENSTVO v DHZ Plaveč.  V roku 2017  vyradili 7 členov pre nečinnosť. Prijali  15 nových 

členov a dvoch bývalých členov  nanovo prijali za členov. Momentálne majú 50 členov DHZ 

s toho je 23 vyškolených na zásah a tvoria jednotku DHZO.                                                                                                                                                             
 

 

Uznesenie č. 265/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 4: Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v obci Plaveč 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v obci Plaveč. 
 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH, 

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

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - - 

K bodu 5: Problematika a riešenie pohľadávok obce 

  

Tento bod starosta zaradil do plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva, lebo sa táto 

problematika riešila aj minulého roka kde pohľadávky mali stúpajúcu tendenciu. Bol to veľký 

problém a robilo to veľkú čiastku. Povedal, že toho roku sa podarilo tieto pohľadávky o dosť 

veľkú čiastku znížiť. Urobili sa s občanmi splátkové kalendáre. Prečítal poslancom všetky 

nedoplatky na dani z nehnuteľností, TKO, dani za psa a vodnom-stočnom, kde celkové 

pohľadávky občanov voči obci za dane dlžia občania  4159,53 €, za komunálny odpad 

3631,17 € a za vodné/stočné 4994,43 €.  V roku 2016 sa urobilo aj prvé uplatnenie si 

pohľadávky cez dedičské konanie. Starosta povedal, že tento krok bol úspešný, tí ktorí zdedili 

majetok vyplatili dlh a to sa bude robiť aj do budúcna. Odišiel Ing. Vladimír Nemergut. V 

prípade vodného a stočného sa budú vydávať príkazy na prerušenie dodávky pitnej vody 

neplatičom s pohľadávkami staršími ako  rok 2016 vrátane, pokiaľ nedôjde k dohode 

splátkového kalendára a jeho bezpodmienečného dodržiavania.  Starosta otvoril diskusiu 



k tomuto bodu. Poslanci po krátkej diskusii súhlasili s odpísaním starých pohľadávok u osôb, 

ktorých sa nedá zistiť ich pobyt a pohľadávky sú premlčané. 

  

 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.3.2018–daň z nehnuteľností tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.3.2018 – poplatok TKO tvorí príloha č. 2 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.3.2018 – daň za psa tvorí príloha č. 3 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.3.2018 – vodné a stočné tvorí príloha č. 4  k tejto zápisnici. 

 
 

Uznesenie č. 266/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 5: Problematika a riešenie pohľadávok obce 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ s c h v a ľ u j e 

návrh na vymáhanie starých pohľadávok obce Plaveč k 31.3.2018 podľa jednotlivých oblastí, 

 

b/ ž i a d a 

1. starostu obce postupovať podľa predloženého návrhu s posúdením vymožiteľnosti, 

použiť všetky možné prostriedky pre vymoženie pohľadávok, 

2. v prípade vodného a stočného vydávať príkazy na prerušenie dodávky pitnej vody 

neplatičom s pohľadávkami staršími ako v roku 2016 vrátane, pokiaľ nedôjde k dohode 

splátkového kalendára a jeho bezpodmienečného dodržiavania, 

c/ s ú h l a s í 

s odpísaním starých pohľadávok u osôb, ktorých sa nedá zistiť ich pobyt a pohľadávky sú 

premlčané. 
 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, RNDr. Mária Mancálová, MPH, 

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

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - - 

K bodu 6: Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 1 
 

 

V ďalšom bode boli poslanci informovaní o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení 

č. 1/2018. Poslanci boli upovedomení o upravených položkách, t.j. o presune resp. navýšení 

alebo znížení rozpočtových prostriedkoch ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov. 

Došiel Ing. Vladimír Nemergut. Každá upravená položka bola odôvodnená. Rozpočtové 

opatrenie bolo uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3 zákona č.583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Odišla RNDr. Mária Mancálová, MPH. Poslanci schválili aj úpravu rozpočtu. 

Finančné prostriedky vo výške 354 925 € boli presunuté na obnovu kultúrneho domu. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 tvorí prílohu č. 5  k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 267/2018 



z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 6: Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

1. zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu, 

2. použitie rezervného fondu vo výške 350.000,--€ na financovanie projektu 

„Rekonštrukcia obecného domu – Plaveč“. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, František Nemergut,  Ing. 

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

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                         - - - - - - 

 

K bodu 7: Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 

2018 

 

Starosta v tomto bode hovoril, že sú to informatívne veci. Poslancom ukázal plán 

investičných činností obce pre rok 2018 ako bol schválený. 

Rekonštrukcia dom kultúry – je to aktuálne, odsúhlasené sú prevedené investície 

z rezervného fondu. Je vysúťažený dodávateľ. Predbežný termín začatia výstavby 15. máj, 

kde by sa malo odovzdať stavenisko zhotoviteľovi. K dispozícií sú 300 000 eur z rezervného 

fondu. Predpoklad pre financovania je do konca roka. Ďalším financovaním obecného domu 

bude možno úver. Starosta oslovil banku, aby vypracovala poskytnutie úveru za akých 

podmienok a aký by bol úrok. Úver by sa čerpal od 1.1.2019 – 31.12.2019. Poslanci súhlasili, 

aby starosta dal vypracovať ponuku od viacerých bánk. Po krátkej diskusii poslancov starosta 

súhlasil s poradcom a tak sa vyberie najlepšia ponuka. 

Vybudovanie cyklookruhu- niekoľko problémov a zdĺhavý proces obstarávania začatie prác 

oddialili. V katastri obce Plaveč (pri Hlinnej hore) sa začalo s výstavbou 2 km dlhého úseku 

pred niekoľkými týždňami a práce by mali byť ukončené v priebehu nasledujúcich mesiacov. 

Náklady na túto časť cyklotrasy predstavujú 277 tisíc eur, sú financované zo zdrojov EÚ 

a obec sa podieľala spolufinancovaním vo výške takmer 14 tisíc eur. Odišla Mgr. Lenka 

Falateková. Nová cyklotrasa má prepojiť Červený kláštor – Čirč. 

Povrchová úprava ciest a asfaltovanie- je naplánovaná ul. Vajanského a časť ul. Ružovej. 

Ak to finančne bude vychádzať, tak sa to bude realizovať približne september, október. 

Údržba zelene ošetrenie stromov- je to hlavne cintorín. Na tej strane od ul. Pastovnícka 

hovoril starosta, že už má povolenie na zrezanie. Je tam dosť veľký problém s prístupom, 

preto tam musí sa zabezpečiť plošina. Taktiež boli zrezané 2 stromy, ktoré bránili prístavbe 

domu kultúry. 

Pokračovanie v obnove hradu- do hradu Plaveč bude obec investovať aj v tomto roku 

nemalé finančné prostriedky, a to vďaka grantom, do ktorých sa zapojila. Najvýraznejšou 

časťou hradu je jeho najvyššia, juhozápadná veža, ktorá si už taktiež vyžaduje obnovu. Práve 

na jej čiastočnú rekonštrukciu bola podaná žiadosť o grant v rámci cezhraničnej  spolupráce 

Intereg SK –PL 2014 – 2020. Celkové náklady projektu Objavujeme zabudnutú históriu 

a kultúru poľsko–slovenského pohraničia predstavujú sumu 108 078,87 eur. Práce už začali 

a do hradných slávnosti už bude projekt úspešne zrealizovaný a ukončený. Ako ďalej dodal, 



všetky práce, na rozdiel od obnovy, ktorá sa doposiaľ realizuje prostredníctvom 

nezamestnaných, bude vykonávať profesionálna firma. Ide o veľmi náročný objekt, ktorý si 

vyžaduje odborné vybavenie, keďže sa jedná o práce vo výške. V rámci obnovy sa má veža 

zakonzervovať, domurovať vypadané murivo a opraviť sa majú aj poškodené okenné klenby. 
  

Uznesenie č. 268/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 7: Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 

2018 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce a zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v 

roku 2018. 
 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula,  František Nemergut,  Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                         - - - - - - 

K bodu 8: Príprava a realizácie projektov 
 

 V tomto bode starosta  informoval poslancov o stave podaných projektov obce. 

Futbalová infraštruktúra- bola vyhlásená výzva na základe ktorej sa žiadalo o finančný 

príspevok na rekonštrukciu futbalových šatní. Rozpočet bol 20525,75 € a spolufinancovanie 

je 5100 €. Mala sa urobiť celková rekonštrukcia elektrickej energie, výmena okien a 

vstupných dverí a čiastočne vnútorných dverí, kompletná rekonštrukcia sprchy domácich a 

hostí, obklady, dlažby, sanitárne vybavenie nátery. Tento projekt nebol úspešný. 

Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ - projektový zámer bol vyhodnotený s pozitívnym 

hodnotením, momentálne je v polohe posudzovania. 

Projekt Intereg- miesto realizácie hrad Plaveč. V rámci tohto projektu sa má urobiť obnova 

najväčšej veže juhozápadného paláca, urobiť vypadnuté múry, zakonzervoval  by sa vrch veže 

a vymenili by sa záklenky, ktoré sú nad oknami. Práce by sa mali začať realizovať koncom 

mája  začiatkom júna 2018. 

Detské ihrisko- ide o vybudovanie detského ihriska v centre obce (bývalý klub dôchodcov). 

Starosta ukázal poslancom návrh ako bude vyzerať z rozmiestnením všetkých prvkov ihriska. 

Žiadosť je podaná, čaká sa na schválenie. 

Tajomstvá podhradia kráľovskej cesty- projekt je podaný v rámci Interegu- poľsko-

slovenského pohraničia. Je tam rekonštrukcia „koscilka“ – hradnej hrobky. Projekt je v 

posudzovaní. 

Požiarna zbrojnica- je podaná žiadosť. Projekt rieši rekonštrukciu bývalej MŠ, neskôr 

pekárne na požiarnu zbrojnicu. Nevyhnutné rekonštrukčné práce sú vyčíslené na niečo cez 

50.000 Eur, príspevok, resp. dotácia je možná max. do výšky 30.000 Eur. 

Zberný dvor- bola vyhlásená výzva termín podania do 30.4.2018. Starosta hovoril, že sa  do 

toho termínu žiadosť nestihne podať. Ďalší termín na podanie žiadosti je do 30.8.2018, takže  

by sa to malo stihnúť. Starosta ukázal poslancom pozemok na ktorom  ten zberný dvor mal 

byť vybudovaný. 

Kompostéry-  realizuje sa cez združenie obcí Minčol. Bol podaný projekt. Kompostérmi by 

sa mala vybaviť každá domácnosť. Prišli doplnenia do projektu, ktoré sa doplnili. Starosta 



oznámil poslancom, že projekt prešiel, takže každá domácnosť dostane kompostér v rámci 

tohto projektu. 

MAS- informatívne starosta hovoril poslancom, že by sa mohlo cez masku pre financovať 

toho roku nie, ale na budúci rok Plaveckú chyžu, zmontovať a premiestniť. 

Obnova hradu- starosta dal do toho bodu hlavne preto, lebo bude potrebné urobiť nejakú 

koncepciu hradu, ktorú už koordinátor obnovy Martin Sárossy pripravil. Je to návrh na 

základe ktorého  pripraví projektant štúdiu na územné rozhodnutie. Je potrebné majetkovo 

právne  vysporiadať niektoré pozemky. Na tomto projekte sa stále pracuje. 

 

Koncepcia využitia areálu hradu Plaveč tvorí príloha č. 6 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 269/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 8: Príprava a realizácie projektov 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o príprave a realizácii projektov. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula,  František Nemergut,  Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                         - - - - - - 

K bodu 9: Rôzne 

 

  V tomto bode starosta oboznámil poslancov s odkúpením drevenice na ul. Popradská 

súp. číslo 292 od vlastníka Milana Kosturka, Bernolákova 135/20, Plaveč vo výške 2000 eur. 

Táto drevenica bude presťahovaná na hrad. Poslanci s odkúpením drevenice súhlasili. 

 

 

Uznesenie č. 270/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 9: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ú h l a s í 

s odkúpením rodinného domu - drevenice súp. číslo 292 v k.ú. Plaveč do majetku obce Plaveč 

od vlastníka Milan Kosturko, Bernolákova 135/20, Plaveč, kúpna cena do výšky 2.000 €. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, František Nemergut,  Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                         - - - - - - 

K bodu 9: Rôzne 
 



 V tomto bode starosta tlmočil poslancom list otca arcibiskupa, v ktorom uviedol 

termíny, kedy sa majú konať odpustové slávnosti sv. Margity z dôvodu zachovania  miestnej 

tradície. Zároveň sa otec biskup vyjadril aj ku konsekrácii kostola, ktorá sa konala v roku 

1986 v súlade s predpismi a je platná. 
 

List od arcibiskupa- metropolitu Mons. Bernarda Bobera tvorí príloha č. 7 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 271/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 9: Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o termíne konania odpustovej slávnosti v obci, 

b/s ú h l a s í 

s uskutočnením pravidelného kultúrneho odpoludnia „Na Plavečský odpust“ v deň konania 

odpustu s navrhovaným programom. 
 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, František Nemergut,  Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                         - - - - - - 

K bodu 9: Rôzne 
 

 V tomto bode sa poslanci zaoberali žiadosťou p. Orechovskej o odkúpenie obecnej 

parcely do osobného vlastníctva. Nakoľko sa nejednalo o prípad hodný osobitného zreteľa, 

pozemok nie je možné týmto spôsobom predať. 

 

Žiadosť o stanovisko k odpredaju pozemku Paulíny Orechovskej tvorí príloha č. 8 k tejto 

zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 273/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 9: Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

žiadosť Paulíny Orechovskej s rodinou, v zastúpení Ivety Orechovskej, Podzámok 434, 

Plaveč o stanovisko k odpredaju pozemku, 

b/ n e s ú h l a s í 

so zámerom odpredaja parcely uvedenej v žiadosti, nakoľko sa nejedná o prípad hodný 

osobitného zreteľa. 
 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula,  František Nemergut,  Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 



 

                                                         - - - - - - 

K bodu 9: Rôzne 

 

 V tomto bode vystúpil p. Kačmár predseda správnej rady aby informoval poslancov s 

návrhom na vybudovanie zariadenia pre seniorov v obci Plaveč ako trvalé ubytovanie s 

kapacitou 40 osôb. Ako uviedol išlo by pravdepodobne o dve budovy, v ktorých by bolo 

umiestnených po 24 klientov. O tom, že ide o vysokú úroveň svedčí aj fakt, že každý klient by 

mal vlastnú izbu s televízorom, chladničkou a vlastným sociálnym zariadením. Jedinou 

požiadavkou investora je poskytnúť  do dlhodobého prenájmu obecné pozemky. Poslanci po 

dlhej diskusii vybrali dve parcely. Ide o lokalitu pri železničnej stanici (park pri hlavnej ceste 

pred odbočkou ku železničnej stanici). Druhá parcela je hneď oproti - východne od danej 

lokality. Podmienky nájmu, ako aj ďalší postup, budú predmetom rokovaní, ktoré sa 

uskutočnia v prípade, že projekt bude schválený, nakoľko ide o investíciu, ktorá má byť 

spolufinancovaná zo zdrojov EÚ. Ak to tak bude, nový domov pre seniorov by mohol byť 

postavený do konca budúceho roka. Podobné zariadenie od toho istého investora už funguje 

v Stropkove a náklady na ubytovanie v ňom sa pohybujú od 320 eur mesačne. 

 

 

Uznesenie č. 274/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 9: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ú h l a s í 

predbežne so zámerom výstavby zariadenia pre seniorov na časti parciel KNC 3373, KNC 

3366 a KNC 3363. 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie:  Ing. František Figula,  František Nemergut,  Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                         - - - - - - 

K bodu 9: Rôzne 

 V tomto bode vystúpil vedúci FS Plavčanka František Salamon a hovoril, že sa 

zapojili  do výzvy cezhraničnej spolupráce, a to projektom Naše tradície, naše bohatstvo. Ich 

partnerskou organizáciou je Gminny Ósrodek Kultúry w Nawojowej. Výška grantu 

predstavuje 87 931,77 eur, pričom FS Plavčanka disponuje sumou 50 784,11 eur. Vedúci FS 

Plavčanka František Šalamon ozrejmil poslancom, na aký účel získané finančné prostriedky 

plánujú využiť. Značná časť peňazí pôjde na zakúpenie krojov, ale aj na kúpu nových 

hudobných nástrojov, a podobne. Na akciu pozývajú aj profesionálne súbory. František 

Šalamon hovoril, že na začiatok by potrebovali pomôcť na ten vlastný vklad  a na 2 

zamestnancov, pretože  projekt bol schválený už vo februári a zmluva nie je ešte podpísaná. 

Všetky peniaze, ktoré sa budú investovať mali by sa refundovať do 30 dní, ale môže to byť aj  

niekoľko mesiacov. Na túto aktivitu požiadal obec o pôžičku vo výške 6000 eur, aby mohli 

ďalej pracovať na tom projekte. Po diskusii s poslanci  súhlasil z pôžičkou, ktorá im bude 

prevedená na účet a bude sa riešiť jej vrátenie do budúcna. 



 

 

 

Uznesenie č. 272/2018 

z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 27.04.2018 

K bodu 9: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ú h l a s í 

s poskytnutím pôžičky pre účely prefinancovania a spolufinancovania časti schváleného 

projektu „Naše tradície – naše bohatstvo“ pre OZ Plavčanka Plaveč vo výške 6.000,--Eur . 
 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula,  František Nemergut,  Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                                                         - - - - - - 

K bodu 9: Rôzne 

  

 V tomto bode starosta informoval poslancom, že z dôvodu dlhodobej PNS 

prevádzkara obecného vodovodu a kanalizácie bude potrebné zamestnať ďalšiu osobu na 

zastupovanie. 

                                                   

                                                        - - - - - - 

 

K bodu 11 a 12 : 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 22.45 hod. 

                                                                                      

Zapísala: Iveta Gallová                  

 

                                                                                                

 

 

                                                                                                Ing. Štefan M u r c k o 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 Mgr. Lenka Falateková                                                         ……………………………….. 



 

 Mgr. Peter Šlosár                                                                    .................................................                                                                        
 


