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

 

Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 25. novembra 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 

 

Prítomní poslanci: 

1.  Falateková  Lenka, Mgr. 

2.  Figula František, Ing. 

3. Janoško Štefan – prítomný od 17,21 hod. 

4. Mancalová Mária, RNDr., MPH- prítomná od 17,25 hod. 

5. Nemergut František   

6. Nemergut Vladimír, Ing.- prítomný od 17,21 hod. 

7. Pčolka Patrik 

8. Servilová Anna, Mgr. 

9. Šlosár Peter, Mgr. 

 

Ospravedlnení:  

1. Nemergut Ján, kontrolór obce 

 

Ďalej prítomní: 

Gallová Iveta – zapisovateľ 

Troščáková Mária – ekonómka 

Šlosár Dušan, občan 

 

Predložený program rokovania:  

 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrh VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017 

4. Problematika miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

5. Návrh VZN obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2017   

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2017   

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2017  

8. Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč-rozpočtové opatrenie č.5 

9. Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

10.  Rôzne 

11. Diskusia  

12. Interpelácia 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 dostavia ďalší traja poslanci. 

         

      Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali  

v pozvánkach. K predloženému programu rokovania starosta obce navrhol doplniť nasledovné 

body v tom poradí: 

Ako bod číslo 3: Návrh VZN obce ktorým sa mení VZN obce Plaveč č.65 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016 

Ako bod číslo 7: Správa nezávislého audítora o overení individuálnej závierky, konsolidovanej 

závierky a výročnej správy za rok 2015 

 

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. Návrh VZN obce ktorým sa mení VZN obce Plaveč č.65 o určení  výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy a školského zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016 

4. Návrh VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017 

5. Problematika miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

6. Návrh VZN obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

7. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej závierky, konsolidovanej závierky 

a výročnej správy za rok 2015 

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

9. Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč-rozpočtové opatrenie č. 5 

10.  Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

11. Rôzne  

12. Diskusia  

13. Interpelácie poslancov 

14. Záver 

 

 

Uznesenie č. 145/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

K bodu 1: Otvorenie  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

program dnešného XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu s doplnením.  



Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula,  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 František Nemergut, Mgr. Anna Servilová a Patrik Pčolka. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

. 

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

poslancov  Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula. 

Počas voľby návrhovej komisie sa na  zastupiteľstvo dostavili poslanci Ing. Vladimír Nemergut, 

Štefan Janoško. 

  

 

Uznesenie č. 146/2016  
z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

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

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a/ v o l í 

návrhovú komisiu v zložení:   František  Nemergut,  Mgr. Anna Servilová a Patrik Pčolka, 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
určenie overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula 

a zapisovateľka Iveta Gallová. 

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

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto  
Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

   Starosta obce oznámil poslancom zastupiteľstva, že občan obce Plaveč Dušan Šlosár na 

základe žiadosti zo dňa 23.11.2016 požiadal o udelenie slova a to vo veci realizácie projektu 

kamerový systém, financovaný obcou Plaveč. Poslanci súhlasili, aby občan Dušan Šlosár 

predniesol svoju žiadosť a vymedzili mu časový limit pol hodiny. 

Hlasovanie :    

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

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Patrik Pčolka, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti vystúpeniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Za časový limit : Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, František Nemergut, Ing. 

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

Proti časovému limitu: nikto 

Zdržal sa hlasovania : Štefan Janoško 

 



Prítomným poslancom občan Dušan Šlosár oznámil, že dňa 8.11.2016 podal žiadosť o 

zastavenie stavby ohľadom  výstavby kamerového systému, pretože firma Ferimex začala 

výkopové práce na uloženie káblov bez stavebného povolenia. Počas vystúpenia občana Dušana 

Šlosára sa na zasadnutie dostavila poslankyňa RNDr. Mária Mancalová, MPH.  Zavolal políciu, 

pretože z jeho pohľadu je uvedený projekt realizovaný nelegálne. Podal žiadosť o nahliadnutie 

do projektovej dokumentácie a vyjadril sa, že projektová dokumentácia nesúhlasí s aktuálnym 

stavom realizácie. Vyjadril sa, že projektová dokumentácia má neaktuálny rozpočet, pretože 

občan Dušan Šlosár ocenil práce podľa projektovej dokumentácie, ktorej cenová ponuka činila 

okolo 5 000 eur a  nie 11 000 eur aký mala obec Plaveč. Žiadal priznanie od p. starostu, že 

nepostupoval podľa zákona. Poznamenal, že p. starosta mu mal zavolať, že začína vykonávať 

výkopové práce na kamerový systém. Na to hneď poslanec Ing. František Figula reagoval, že 

p. starosta nie je povinný mu volať čo v obci ide robiť. Ďalej reagoval Ing. Vladimír Nemergut, 

že mal vydané stavebné povolenie. Na to občan Dušan Šlosár odpovedal, že aj on tam má dávať 

optický kábel a mohol  na to  využiť  už vykopanú rýhu . Ďalej občan Dušan Šlosár nebol 

spokojný so zverejňovaním zmlúv s Ferimexom, koľko platí nájom za zariadenie na streche 

obecného úradu. Na to reagoval poslanec Ing. Vladimír Nemergut a povedal, že keď podal 

návrh na prešetrenie tak počkajú poslanci na výsledok. Občan Dušan Šlosár poslancom 

vysvetlil, že pred pol rokom si vybavil  územné rozhodnutie na položenie optického káblu pre 

poskytovanie internetových služieb, urobil si všetko legálnou cestou. Na to zareagoval poslanec 

Ing. František Figula, že mal super rýchle konanie. Ďalej občan Dušan Šlosár hovoril, že pri 

nahliadnutí do projektovej dokumentácie nebol tam stručný popis. Na to hneď zareagovala 

poslankyňa RNDr. Mária Mancálová, MPH a vyjadrila sa k tomu to problému.  Kompetentné 

úrady  rozhodnú  o tom, či bolo pochybené alebo  bol postup v súlade so zákonmi. Ďalej obvinil 

poslancov, že hlasujú – zdvíhajú ruky tak, ako im starosta prikáže. Na to  viacerí reagovali, že  

vedia zaujať aj vlastné stanovisko. Zazneli vyjadrenia, že „si vyprosujú, aby ich niekto 

obviňoval, že nehlasujú za svoj názor“. Vypršal čas pre občana Dušana Šlosára o 17,55 hod. 

Ďalej poslanci pokračovali podľa programu zasadnutia. 

 

                                                                      - - - - - -  

           

K bodu 3: Návrh VZN obce ktorým sa mení VZN obce Plaveč č. 65 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016  

  

 

     V tomto bode starosta obce informoval o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016. 

Z dôvodu navýšenia platov pedagogických zamestnancov v roku 2016 došlo k navýšeniu 

nákladov na originálne kompetencie, preto je potrebné pristúpiť k zmene VZN. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 65 ,  Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

obce Plaveč č. 70   a Predpoklad čerpania originálnych kompetencií k 31.12.2016 tvoria 

prílohu č. 2 tejto zápisnice.      

 

 

Uznesenie č. 147/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

K bodu 3: Návrh VZN obce ktorým sa mení VZN obce Plaveč č. 65 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Plaveč pre rok  2016 

 



 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

            s a    u z n á š a 

na VZN obce Plaveč č. 70, ktorým sa mení VZN obce č. 65 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Plaveč pre rok 2016. 

 

Hlasovanie:  
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško,  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 4: Návrh VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 

2017 

 

Starosta predniesol návrh o  určenie výšky dotácie na dieťa materskej školy,  dotácie na 

dieťa školského klubu a dotácie na prevádzku multifunkčného ihriska. Dotácia ohľadom 

multifunkčného ihriska má rovnaký podiel obec a škola. Starosta obce poukázal na pokles detí 

v základnej škole a zrušenie jednej triedy v materskej škole, naopak je záujem o školský klub 

detí. RNDr. Mária Mancálová, MPH sa pýtala či  výpočet detí k 15.9.tohto roku je aktuálny . 

Starosta odpovedal, že pokiaľ bude  klesať počet žiakov do budúcna tak budú mať problém 

vykryť platy pedagogických zamestnancov, energií a služieb. Návrh vychádza zo spoločného 

rokovania obce a ZŠsMŠ na vykrytie potrebných nákladov na originálne kompetencie. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Plaveč č.71  tvorí prílohu č. 3 tejto tejto 

zápisnice 

 

Uznesenie č. 148/2016 

zo XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

K bodu 4: Návrh VZN obce Plaveč o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 

2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s a    u z n á š a 

na VZN obce Plaveč č. 71 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017. 

Hlasovanie: 
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško,  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 5:  Problematika miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  



 

          V tomto bode starosta obce informoval poslancov o novelách zákona o miestnych 

daniach a oznámil poslancom že daň so stavieb ostáva taká, aká bola minulého roka a návrh je  

aj pre rok 2017. Daň za psa bol minulý rok bol 5 eur toho roku sa zvýšila na 10 eur. Ďalej 

starosta oznámil poslancom, že  už bola ukončená ROEP  i ďalší stupeň pozemkových úprav 

-  komasácie a vlastníci poľnohospodárskej pôdy budú uzatvárať nové zmluvy s nájomcami. 

V ďalších rokoch bude potrebné preveriť za ktoré pozemky sa platia dane, za ktoré nie. Prítomní 

poslanci vzali predloženú problematiku na vedomie a uzniesli na  nasledovnom uznesení. 

 

Uznesenie č. 149/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

K bodu 5: Problematika miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o problematike miestnych daní, poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško,  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 6: Návrh VZN obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  

 

Starosta oboznámil poslancov o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt. Starosta poukázal aj na problematiku vývozov  komunálneho odpadu, 

triedeného (separovaného) odpadu aj na nezodpovednosť viacerých občanov pri triedení 

odpadu, zakladaní divokých skládok i umiestňovanie rôzneho odpadu pri kontajneroch na 

separovaný odpad.  Občania majú možnosť počas celého roka vyviesť veľkoobjemový odpad 

do kontajnerov, hoci budú vyššie náklady ale nebudú sa tvoriť čierne skládky. Likvidácia 

čiernej skládky je nákladnejšia ako vývoz kontajnera. Taktiež mnohí občania to zneužívajú 

a vyvážajú do kontajnerov aj odpad ktorý môžu umiestniť v popolniciach.  

 Počas rokovania odišiel Patrik Pčolka. Mgr. Lenka Falateková sa dotazovala ako často sa 

vyvážajú kontajnery. Starosta odpovedal, že vždy je to po naplnení 2 kontajnerov. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Plaveč č.72  tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice 

 

Uznesenie č.  150/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

 K bodu 6:  Návrh VZN obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 



s a    u z n á š a  

na VZN obce Plaveč č. 72 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 Hlasovanie: 

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

Mancálová, MPH, František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Anna Servilová, Mgr. 

Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 
 

                                         - - - - - - 

 

K bodu 7:  Správa nezávislého audítora o overení individuálnej závierky, konsolidovanej 

závierky a výročnej správy za rok 2015 
 

Ekonómka obce p. Mária Troščáková prečítala Správu nezávislého audítora Ing. Mgr. 

Hedvigy Vadinovej o overení účtovnej závierky obce Plaveč za účtovné obdobie  roka 2015, 

Správu o overení konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2015 a Správu 

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Plaveč za účtovné obdobie roka 

2015.  

Na rokovanie sa vrátil Patrik Pčolka.  

  

Uznesenie č. 151/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

K bodu 7: Správa nezávislého audítora o overení individuálnej závierky, konsolidovanej 

závierky a výročnej správy za rok 2015                                

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu audítora o overení účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej 

správy obce Plaveč za účtovné obdobie roka 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško,  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 8:    Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 predložila poslancom 

p. Mária Troščáková, ekonómka obce. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli. 

Postupne boli vysvetlené jednotlivé položky rozpočtu príjmovej i výdavkovej časti. Návrh 

rozpočtu je vyrovnaný. K návrhu neboli vznesené žiadne  pripomienky.  

Počas predkladania návrhu odišla Mgr. Lenka Falateková. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 tvorí prílohu č. 5 

k zápisnici. 

 



Uznesenie č. 152/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

 K bodu 8: : Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

návrh rozpočtu obce Plaveč na roky 2018 a 2019, 

b/ s c h v a ľ u j e 

rozpočet obce Plaveč na rok 2017 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

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

František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter 

Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

------ 

 

K bodu 9: Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč - rozpočtové opatrenie č. 5 

 

Ďalším bodom programu bol Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové 

opatrenie č. 5. O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária 

Troščáková, ktorá predniesla poslancom návrh v ktorom ich informovala o jednotlivých 

zmenách v položkách. Ide o navýšenie alebo zníženie na strane príjmov a výdavkov a  na 

dotáciách zo štátneho rozpočtu. 

Vrátila sa poslankyňa Mgr. Lenka Falateková. 

Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 5 tvorí prílohu č. 

6 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 153/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

K bodu 9: Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu obce Plaveč na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 5 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Hlasovanie:  

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

Mancalová, MPH, František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

----- 

 

K bodu 10: Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Ďalším bodom programu bol odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti odkúpenia pozemku Jána 

Volka a manž. Slavomíry, Podzámok 435, Plaveč a to novovytvorené parcely KN-C 971/9–

zastavaná plocha o výmere 145 m2 a KN-C 974/2-záhrada o výmere 72 m2, k. ú. Plaveč. 



Starosta obce poznamenal k predmetnej žiadosti, že ide o parcely, ktorých odpredaj je 

hodný ako prípad  osobitného zreteľa. Dané parcely sú dlhodobo využívané žiadateľmi o 

odkúpenie. Predložená žiadosť bola prejednavaná na X. riadnom zasadnutí OZ dňa 10.06.2016, 

na ktorom prítomní poslanci súhlasili so zverejnením zámeru odpredaja majetku ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Cieľom zámeru je odpredaj pozemku, ktorý je zveľaďovaný 

a udržiavaný na vlastné náklady žiadateľa, ktorý je vlastníkom priľahlých nehnuteľností. 

K predloženému zámeru počas vyvesenia na úradnej tabuli neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Pozemok je vedený na LV č. 1352 ako parcela KN-E 35- zastavané plochy podľa 

GO plánu č. 97/2016 zo dňa 5.9.2016. Na odporúčanie obecnej rady bola poslancami stanovená 

predajná cena podobne ako v predchádzajúcich odpredajoch 3,30 €/m2 pre Jána Volka a manž. 

Slavomíru, Podzámok 435, Plaveč. 

Prítomní poslanci odpredaj majetku podľa žiadosti schválili. 

Zámer predaja majetku obce Plaveč tvorí prílohu č. 7 k zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 154/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

 K bodu 10: Odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a v súlade s  príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Plaveč predaj majetku obce Plaveč formou osobitného zreteľa - pozemky KN-C 971/9–

zastavaná plocha o výmere 145 m2 a KN-C 974/2-záhrada o výmere 72 m2, k. ú. Plaveč 

vytvorené GO plánom č. 97/2016 zo dňa 05.09.2016, vyhotovil Miroslav Ščurka – geodet, 

Chmeľnica 249, pričom pozemok je vedený na LV č. 1352 ako parcela KN-E 35 - zastavané 

plochy, žiadateľovi Ján Volk a manželka Slavomíra, rod. Majerníčková, Podzámok 435, Plaveč 

v cene 3,30 €/m2. Kupujúci taktiež uhradia všetky náklady spojené s prevodom. 

Hlasovanie:  

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

Mancalová, 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 

1.Starosta obce informoval poslancov o stave prípravy projektov pre rok 2017: 

- chodník do časti obce Podzámok 

- rozšírenie verejného osvetlenia v obci 

- parkoviská pri cintoríne 

- rekonštrukcia Domu kultúry + denný stacionár. 

- realizácia cyklotrasy Červený Kráštor – Čirč 

- zateplenie budovy obecného úradu   

Realizácia cyklotrasy Červený Kláštor-Čirč  nie je  doriešené financovanie. Mal by sa robiť 

asfaltový chodník až do Údola. Bolo by možné prefinancovanie cez Ľubovnianske združenie. 

Na to reagovala poslankyňa   RNDr. Mária Mancálová, MPH či by hrozilo riziko žeby EU 

nepreplatila faktúry. Starosta obce odpovedal, že ak to schvália a bude to uskutočnené podľa 

dohodnutých podmienok, tak to EU aj preplatí. 



2. Starosta taktiež požiadal poslancov doložiť pokiaľ majú návrhy pre zaradenie do plánu 

investičných  akcií pre rok 2017 a doložiť návrhy pre zaradenie do plánu zasadnutí OZ v roku 

2017. 

Štefan Janoško sa pýtal na autobusovú zastávku v smere Ľubotín ako to vyzerá. Starosta 

odpovedal, že je to v štádiu riešenia. Poslankyňa Mgr. Lenka Falateková sa informovala na 

prístupovú cestu na pozemkoch Roveň . Starosta odpovedal, že sa jedná o mimoriadne náročnú 

úlohu, zvolá menší počet vlastníkov a budú hľadať riešenie kde vlastníci sa budú musieť už 

vyjadriť, či s navrhovaným zámerom súhlasia a či začať s konkrétnym riešením. 

 
Uznesenie č. 155/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

 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 stave v príprave projektov z fondov EU pre rok 2017 týkajúcich sa 

obce Plaveč. 

Hlasovanie:  

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

Mancalová, MPH, František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

----- 

 

K bodu 12 a 13: Diskusia a interpelácia poslancov 

 

V diskusii Patrik Pčolka sa pýtal na výstavbu garáži v bytových domoch na ul. 

Železničiarska ako to vyzerá, ďalej ako dopadla cena vodného a stočného - URSO   a ako sa 

bude riešiť obecný rozhlas,  pretože na niektorých uliciach nie je počuť hlásenie. Starosta obce 

Ing. Štefan Murcko odpovedal na otázky ktoré predložil poslanec Patrik Pčolka nasledovne, čo 

sa týka umiestnenia garáži  pri bytových domoch 364, 365 a 366 hovoril že, v poslednej dobe 

je veľa žiadosti na osadenie garáži, ktoré sú však osádzané chaoticky a je potrebné riešiť ich 

umiestnenie. Starosta obce Ing. Štefan Murcko odpovedal, že polohopis existujúceho stavu 

garáží je urobený a predloží sa na najbližšom zastupiteľstve. Na otázku ako dopadla cena URSO 

odpovedal, že URSO je toho roku problematické. Bude sa znižovať cena vody pretože ju 

prepočítali z nákladov roku 2015, kedy neboli uskutočnené určité práce v rámci opráv a údržby. 

Hovoril, že problematická vyzerá cena na distribúciu (70% ceny za dodávku – v našom prípade 

sa nedá dodržať) a obec Plaveč  nemôže doplácať na vodnom pre občanov obce Ľubotín, preto 

sa môže upravovať finančná výška vody. Zatiaľ nie je potvrdená cena vody preto na najbližšom 

zastupiteľstve bude predložená na prejednanie po schválení.  Čo sa týka obecného rozhlasu 

odpovedal, že sa zapisujú všetky sťažnosti občanov a  bude sa to riešiť. Poslanec Ing. Vladimír 

Nemergut sa pýtal či od nového roka bude aj poplatok za vodomer. Starosta odpovedal, že áno 

ale až od nových odpisov. Ďalej Ing. Vladimír Nemergut sa dotazoval na obchvat Plavnica -

Chmeľnica ako to vyzerá. Starosta Ing. Štefan Murcko odpovedal, že bude mať stretnutie 

petičného výboru v Plavnici. Hovoril, že pozemky sú už odkúpené, ale zatiaľ nie sú vyčlenené 

peniaze na výstavbu tejto trasy, ani v najbližšej dobe sa s nimi nepočíta, preto sa pristupuje 

k petícii občanov a obec Plaveč bude v danej záležitosti nápomocná. Poslanec Štefan Janoško  

pripomienkoval sťažnosť od občanov, že na ul. Vansovej sú výmole  kde po daždi na ceste stojí 

voda či sa plánuje s tým niečo robiť. Starosta Ing. Štefan Murcko odpovedal, že sa uskutočnilo 



rozšírenie vodovodu a kanalizácie a pre začiatok sa zasypú rýhy makadamom, zvalcuje sa a tak 

by sa mohol  dať asfalt,  pôjde sa tam pozrieť.  Poslankyňa  RNDr. Mária Mancálová, MPH  

informovala poslancov  o podmienkach stravovania dôchodcov v ŠJ zo strany RÚVZ. 

 

Uznesenie č. 156/2016 

z XII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 25.11.2016 

K bodu 11: Rôzne  
Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

u k l a d á 

poslancom Obecného zastupiteľstva v termíne do 15. decembra 2016 predložiť návrhy do plánu 

investičných akcií pre rok 2017, prípadne návrhy do plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

pre rok 2017. 

Hlasovanie:  

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

Mancalová, MPH, František Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár. 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

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

a zasadnutie OZ ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.20 hod. 

                                                                                      

 

Zapísala: Iveta Gallová                                                          Ing. Štefan M u r c k o , v.r. 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Lenka Falateková , v.r.                                                         

Ing. František Figula , v.r.                                                             

 

 

 

 

 
 

 


