
Z Á P I S N I C A 
z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 14. 02. 2020 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 
 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková, 

2. Ing. František Figula  

3. Ľubomír Kober  

4. Mgr. Dominik Lorek, 

5. Martina Mačeková, 

6. Mgr. Monika Vojteková 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

Program :  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania. 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa. 

3. Správa o činnosti Obecnej rady za 2. polrok 2019. 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení za 2. polrok 2019. 

5. Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2019. 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019. 

7. Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2020.  

8. Informácia o investičných akciách obce na rok 2020.  

9. Rôzne. 

10. Interpelácie poslancov, diskusia.  

11. Záver. 

 

K bodu č.1 : Otvorenie a schválenie programu rokovania.  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Plavči otvoril a viedol starosta obce Mgr. Peter Šlosár, 

ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov, teda za-

sadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta prítomným poslancom odprezentoval 

program, ktorý bol síce s pôvodnými bodmi, avšak v inom poradí. Poslanci s návrhom súhlasili.  

Program rokovania sa riadil týmto programom:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania. 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa. 

3. Správa o činnosti Obecnej rady za 2. polrok 2019. 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení za 2. polrok 2019. 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019. 

6. Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2020. 

7. Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2019. 

8. Informácia o investičných akciách obce na rok 2020.  

9. Rôzne. 

10. Interpelácie poslancov, diskusia.  

11. Záver. 



Uznesenie č. 1/2020  

z IX. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

program IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, ,Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Monika Vojteková 

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. Lenka Falateková, Mgr. Monika Vojteková, Martina Mačeková. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Dominik Lorek, Ing. František Figula 

a zapisovateľ Iveta Gallová. 

 

Uznesenie č. 2/2020 

z IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 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, Mgr. Monika Vojteková , Martina Mačeková 

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

- určenie overovateľov zápisnice: Ing. František Figula, Mgr. Dominik Lorek a zapisovateľa Ivetu      

Gallovú 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 



K bodu 3 : Správa o činnosti Obecnej rady za 2. polrok 2019. 

 Správu o činnosti Obecnej rady za 2. polrok 2019 predniesol prítomným poslancom zástupca 

starostu obce Ing. František Figula.  

 

Správa o činnosti Obecnej rady tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  
 

 

 

Uznesenie č. 3/2020 

z IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Správa o činnosti Obecnej rady za 2. polrok 2019. 

 

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 2019. 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, ,Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, 

Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 4 : Vyhodnotenie plnenia uznesení za 2. polrok 2019. 
  

V tomto bode starosta predniesol poslancom vyhodnotenie plnenia uznesení  Obecného                   

zastupiteľstva v Plavči za II. polrok 2019. Poslanci k tomuto bodu nemali žiadne otázky. 

 

Správa o vyhodnotení plnenia uznesení za II. polrok 2019 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 4/2020 

z IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.   

Vyhodnotenie plnenia uznesení za 2. polrok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

správu o vyhodnotení plnenia uznesení za II. polrok 2019. 

 

 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, 

Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu 5 : Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019. 

 

Správu o kontrolnej činnosti  za 2. polrok 2019  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 Plaveč na 2. polrok 2019. V skúmanom období bolo v súlade s plánmi kontrolnej čin-

nosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na 1. a 2. polrok  2019 ukončených šesť kontrol.  

 

Predmetom ukončených kontrol bolo: 

1. Kontrola vedenia zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva a zverejňovania prijatých 

uznesení  

2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými                           

prostriedkami poskytnutými ako dotácia obce v roku 2018- kontrola dotácie pre DHZ Plaveč. 

3. Vykonanie finančnej kontroly zameranej na dodávateľské faktúry, ich evidenciu, náležitosti,               

dodržiavanie lehoty splatnosti a sú sťažnosti s príslušnými objednávkami. 

4. Kontrola dodržiavania zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou ( ZŠ S MŠ). 

5. Kontrola autoprevádzky služobného motorového vozidla, vyúčtovanie PHM. 

6. Kontrola podávania a vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach za 

obdobie 2016-2019. 

 

Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 tvorí prílohu č. 3  k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 5/2020 

z IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, ,Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, 

Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 



K bodu 6 : Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2020 

 

V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predniesol všetky žiadosti o dotá-

cie z rozpočtu obce Plaveč, ktoré boli doručené do podateľne obce do stanoveného termínu v súlade 

s VZN obce Plaveč č. 55 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Jednotlivé žiadosti boli prerokované aj 

na zasadnutí obecnej rady, ktorej odporúčanie bolo predložené na zasadnutie zastupiteľstva. Poslanci po 

krátkej diskusii a miernych úpravách súhlasili s výškou dotácií pre všetkých. Poslanci schválili celkové 

uznesenie nasledovne. 

 

Uznesenie č. 6/2020 

z IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. 

          Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) s ch v a ľ u j e  

 

pridelenie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2020 nasledovne 

 

1) TJ Poľnohospodár Plaveč vo výške 4000 € a to na činnosť klubu. 

2) DHZO Plaveč v celkovej výške: 1770 €, z toho 500 € na činnosť, 1270 € na akcie.  

3) FS Plavčanka v celkovej výške 9 b60 €, z toho: 200 € na činnosť, 760 € na akcie.  

4) OZ Džatky pre všetko v celkovej výške: 1050 €, z toho 250 € na činnosť, 800 € na akcie.  

5) FS Kalina v celkovej výške: 860 €, z toho 500 € na činnosť, 360 € na akcie. 

6) STK Plaveč v celkovej výške 280 € a to na činnosť klubu.  

7) Spišská katolícka charita Prešov v celkovej výške 300 € a to na činnosť organizácie.  

8) Gréckokatolícka charita Prešov v celkovej výške 300 € a to na činnosť organizácie.  

 

b) ž i a d a  

starostu obce v súlade s platným VZN obce Plaveč o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč uza-

tvoriť zmluvy o poskytnutí dotácií.   

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, 

Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

K bodu 7 : Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2019. 

 

Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 o inventarizácii predniesla prítomným poslancom 

ekonómka obce M. Troščáková. Správa bola vypracovaná na základe príkazu starostu obce č. 1/2020 zo 



dňa 2.1.2020. Predmetom inventarizácie bol neobežný majetok, obstaranie dlhodobého hmotného 

a nehmotného, ako aj finančného majetku, poskytnuté preddavky na dlhodobý H a N majetok, obežný 

majetok, vlastné imanie, záväzky, operatívna evidencia, platová inventúra zamestnancov. 

 

Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2019 tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 7/2020 

z IX. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

   Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

 

správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2019. 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, 

Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 8 : Informácia o investičných akciách obce na rok 2020.  

 

Ďalším bodom programu bol návrh plánu investičných akcií obce na rok 2020 o ktorých 

informoval prítomných poslancov starosta obce. Ide o akcie ktoré sú v pláne a do ktorých sa obec 

zapojila v rámci grantových výziev.  

 

Chodník k NPK:  

 schválená žiadosť, začína VO na zhotoviteľa 

 termín realizácie: do 10/2020 

 investičná akcia za 121 000 eur (50% obec a 50% PSK) 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice: 

 schválená žiadosť, už zrealizované VO, podpísaná zmluva na zhotovovateľa 

 termín realizácie do 12/2020 

 investičná akcia za 50 466,80 eur (30 000 dotácia MV SR, 20 466,80 eur obec) 

Rekonštrukcia nevyužitých priestorov na KC 

 schválený zámer, podaná žiadosť, VO zrealizované, zmluva na zhotoviteľa podpísaná, 

 termín realizácie do 6/2020 

 investičná akcia za 17 279,50 eur (100% financované z rozpočtu MAS) 

Rozšírenie kamerového systému: 

 schválený projekt, zmluva s MV podpísaná 



 pripravuje sa VO na zhotoviteľa, 

 termín realizácie do 12/2020 

 investičná akcia za 7050 eur (5000 eur z MV, 2050 eur obec) 

Vybavenie odborných učební ZŠ: 

 schválená žiadosť, od r. 2017 prebieha proces VO 

 investičná akcia za 141 972,34 (7 098,62 – z vlastných zdrojov) 

Rekonštrukcia MK – ul. Vansovej: 

 zamerané ulica, spracovaný výkaz-výmer  

 podľa financií.  

 

 

Uznesenie č. 8/2020 

z IX. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 
Informácia o investičných akciách obce na rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

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

 

informáciu o investičných akciách obce na rok 2020. 

 

b) s ch v a ľ u j e 

 povrchovú úpravu ciest (asfaltovanie) podľa predloženého návrhu  do výšky 30 tisíc eur bez 

DPH.    

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, 

Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 9:  Rôzne.  

 

V tomto bode starosta informoval poslancov ohľadom IBV Roveň. Je tam menší problém, 

pretože jeden z vlastníkov odmietol podpísať zmluvu ohľadom odpredaja pozemku na cestu. Starosta 

vysvetlil poslancom, že bez jeho súhlasu nebude možné urobiť zápis do katastra. Nakoniec tú zmluvu 

podpísal za podmienok, že mu táto parcela bude vrátená a zároveň je pre obec nevyužiteľná ani susedná 

parcela. Prístup na novovytvorenú parcelu na cestu od železnice bude potrebné ešte doriešiť z inej 
strany.  

 

 



 

Uznesenie č. 9/2020 

zo IX. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

s ch v a ľ u j e 

v prípade ak, Ing. Radoslav Šalamon, rod. Šalamon, nar. 27.07.1971, r. č..710727/9454, bytom Šro-

bárova 6566/13, 080 01 Prešov a Jozef Šalamon, rod. Šalamon, nar. 17.01.1969, r. č.: 690117/9450, bytom 

Hviezdoslavova 117/13, 065 44 Plaveč podpíšu Kúpnu zmluvu s Obcou Plaveč a odpredajú svoj podiel, a to 

Ing. Radoslav Šalamon ako predávajúci nehnuteľnosť vedenú na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny 

odbor, k. ú.  Plaveč, zapísanej na LV č. 1369, a to parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu, 

parcelné č. 1112/406 orná pôda o výmere 3002 m2, diel č. 30 o výmere 657 m2 a diel č. 29 o výmere 404 m2  

za kúpnu cenu 1,- Eur/m2 a Jozef Šalamon ako predávajúci  nehnuteľnosť vedenú na Okresnom úrade Stará 

Ľubovňa, katastrálny odbor, k. ú. Plaveč, zapísanej na LV č. 1368, a to parcelu registra „E“ evidovanú na 

mape určeného operátu, parcelné č. 1112/246 orná pôda o výmere 1220 m2, diel č. 27 o výmere 401 m2 za 

kúpnu cenu 1,- Eur/m2; po právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor o 

povolení vkladu vlastníckeho práva predmetnej Kúpnej zmluvy v zmysle geometrického plánu č. 36/2019 na 

oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta: Zdeno 

Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364, vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 

12.06.2019, úradne overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 sa Obec Plaveč zaväzuje v lehote 

do 90 dní odpredať pôvodné vyššie spomínané parcely s totožnými výmerami pôvodným vlastníkom Ing. 

Radoslavovi Šalamonovi a Jozefovi Šalamonovi za kúpnu cenu 1,- Eur/m2. 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, 

Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 9:  Rôzne.  

 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s prevádzkovým poriadkom a poplatkami za   

používanie priestorov Domu kultúry. Odišiel poslanec Ľubomír Kober. Materiály starosta poslal pos-

lancom emailom na preštudovanie.  Poslanci po krátkej diskusii schválili nasledovné poplatky. Viac-

dňová akcia (svadba, ples) poplatok 250 €, spoločenská akcia jednodňová poplatok 100 € a prenájom 

sály na politické účely 300 €. Obyvatelia s trvalým pobytom na území Obce Plaveč si budú môcť uplat-

niť zľavu  20%.  Starosta informoval poslancov, že pre usporiadanie akcií je potrebné začať vybavovať 

Dom kultúry majetkom, ako sú stoličky, stoly, nábytok pre súbory, začať vybavovať kuchyňu a po-

dobne. Preto navrhol vyčleniť finančné prostriedky na tento účel s čím poslanci súhlasili.  

 
Prevádzkový poriadok Domu kultúry v Plavči tvorí príloha č. 5  k tejto zápisnici. 

 

 



 

Uznesenie č. 10/2020 

z IX. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Rôzne. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

s ch v a ľ u j e  

a) prevádzkový poriadok Domu kultúry,  

b) zakúpenie nevyhnutného inventáru pre potreby uskutočňovania kultúrnych podujatí a spoločen-

ských akcií do výšky 10 tisíc eur bez DPH.  

 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mače-

ková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 11 a12:  Interpelácie poslancov a záver. 

 

V rámci interpelácie poslancov nevystúpil nikto s poslancov 

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a za-

sadnutie OZ ukončil.   

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod. 

                                                                                      

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                     starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. František Figula                                                          ……………………………….. 

 

Mgr. Dominik Lorek                                                          ……………………………….. 


