
Z Á P I S N I C A 
zo I. mimoriadne zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 22. 07 .2020 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 
 

 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková, 

2. Ing. František Figula  

3. Ing. Miroslav Girgoško, 

4. Ľubomír Kober  

5. Mgr. Dominik Lorek, 

6. Martina Mačeková,  

7. 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. Zapojenie do projektu ,,Vodozádržné opatrenie v obci Plaveč.“ 

4. Odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Plaveč v rámci IBV Roveň.  

5. Rôzne. 

6. Interpelácie poslancov, diskusia.  

7. Záver. 

 

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

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

Šlosár, ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 

poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

 

Uznesenie č. 24/2020  

z I. mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

program I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého 

návrhu. 



 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková ,Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, 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 Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek , Martina Mačeková 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Ing. Mgr. Monika Vojteková, Ing. 

František Figula a zapisovateľa Ivetu Gallovú. 

 

 

Uznesenie č. 25/2020 

z I. mimoriadneho  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: Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek , Martina Mačeková 

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

- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Vojteková, Ing. František Figula a zapisovateľa 

Ivetu Gallovú 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková ,Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

 



K bodu 3 :Zapojenie do projektu Vodozádržné opatrenie v obci Plaveč . 

 Na predchádzajúcom zastupiteľstve oboznámil starosta poslancov o možnom  projekte 

vodozádržné opatrenie ktoré by bolo možné zrealizovať v časti COOP Jednota Plaveč. Malo 

dôjsť k  úprave parkovísk pod ktorými by boli vodozádržné šachty a úprava chodníkov s čím 

COOP Jednota a poslanci nesúhlasili. Starosta dal návrh že tento projekt by sa mohol 

zrealizovať pri cintoríne pretože je tam potrebné upraviť parkoviská. Starosta vysvetlil 

poslancom čo tento projekt zahŕňa. Upravili by sa plochy okolo parkovísk popri ceste od 

križovatky Dávidova pozdĺž celého cintorína končiac novým cintorínom celková plocha cca 

1500 m2.Vynechané by boli vstupy do cintorína. Starosta hovoril, že parkoviská budú pokryté 

špeciálnymi zatrávňovačami, ktoré majú výplne na zachytávanie ropných látok. Pod 

parkoviskami budú vsadené 4 šachty z toho 3 šachty priepustné a jedna musí byť uzavretá v 

ktorej bude čerpadlo s ktorej si ľudia budú môcť čerpať cez kohútik vodu na cintoríne. V zime 

sa voda vypustí a čerpadlo uzavrie. Tento projekt je financovaný cez operačný projekt 

životného prostredia kde spolufinancovanie je 5%. Poslanci po diskusii súhlasili s týmto 

zámerom a poverili starostu, aby kontaktoval projektantov s možnosťou zámeny miesta, kde by 

sa mohol projekt zrealizovať. 

 

 

Uznesenie č. 26/2020 

z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Zapojenie do projektu Vodozádržné opatrenie v obci Plaveč 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

  s ch v a ľ u j e   

a) zapojenie obce Plaveč do projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine vyhlásenú Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 

republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Plaveč, 

d) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková ,Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 



K bodu 4 :Odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Plaveč v rámci IBV Roveň . 

  

 Starosta obce podal informáciu o stave rozpracovania geometrického plánu v rámci 

usporiadania parciel IBV Roveň. Je pripravený geometrický plán ktorý ešte nie je overený. 

Majitelia pozemkov na rovni p. Nízka, p. Varga, p.  Grančajová a p. Kosturko idú odpredávať 

pozemok  s ktorými obec susedí.  Majitelia si to dali zakresliť do mapy preto sa obec k ním 

pripojila, aby sa to urobilo jedným geometrickým plánom. Starosta ukázal poslancom nový stav 

územia na geoportály Poslanci vzali túto informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 27/2020 

z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.   

Odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Plaveč v rámci IBV Roveň.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

 

informáciu starostu obce o stave rozpracovania geometrického plánu v rámci usporiadania 

parciel IBV Roveň . 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková ,Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

- - - - - - 

 

K bodu 5: Rôzne + interpelácia 

 

 Poslankyňa Mgr. Lenka Falatekova sa pýtala starostu ohľadom projektu školských 

ihrísk. Starosta odpovedal, že tento projekt mal byť realizovaný cez Prešovský samosprávny 

kraj, ktorý je teraz pozastavený. Ďalej hovoril,  že je zrušený projekt autobusová zastávka 

smerom na Prešov. Mgr. Monika Vojteková sa pýtala na projekt vybavenie odborných učební 

ako to pokračuje. Starosta hovoril, že všetko je schválené  čaká sa  na podpísanie zmluvy. 

Ing.Miroslav podal návrh urobiť oddychovú zónu smerom na Lubotín stará cesta. Starosta túto 

informáciu zobral na vedomie, ale pre obec to momentálne nie je prioritou.  

 

 

 



 

 

K bodu 5: Záver 

  

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

a zasadnutie OZ ukončil.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 hod. 

                                                                                      

 

 

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár, v. r. 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 podpísané 

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

 

 podpísané  

 Mgr. Monika Vojteková                                                    ……………………………….. 

 

 

 

 


