
 Z á p i s n i c a 

zo XVI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i, 

konaného dňa 28. apríla 2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 

 

Prítomní poslanci: 

1. Falateková  Lenka, Mgr. 

2. Figula František, Ing.  

3. Janoško Štefan  

4. Mancalová Mária, RNDr., MPH 

5. Nemergut František 

6. Nemergut Vladimír, Ing.  – prítomný od  18.26 hod. 

7. Pčolka Patrik 

8. Servilová Anna, Mgr 

9. Šlosár Peter, Mgr. 

 

 

Ďalej prítomní: 

Gallová Iveta – zapisovateľ 

Troščáková Mária – ekonómka 

Kušnír Jozef, JUDr., Mgr. 
 

 

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. Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2017  

 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 3  

 8. Rôzne  

 9. Diskusia  

10. Interpelácie poslancov  

11. 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 8 poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné. Ing. Vladimír Nemergut sa ospravedlnil, že dôjde neskôr. 

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. 188/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

K bodu 1: Otvorenie 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

program dnešného XVI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu. 
 

Hlasovanie:  

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

Ing. Vladimíra Nemerguta zastúpi počas neprítomnosti Lenka Falateková. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

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

poslancov Mgr. Anna Servilová, Štefan Janoško . 

 

Uznesenie č. 189/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

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

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ v o l í 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Lenka Falateková, František 

Nemergut, 

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

určenie overovateľov zápisnice Mgr. Anna Servilová, Štefan Janoško  a zapisovateľa Iveta 

Gallová. 

 

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

Plaveč 
 

 Tento bod starosta obce zaradil, ako informatívnu správu o organizáciách, ktoré fungujú 

v obci a obec im na základe žiadosti  poskytuje dotácie na ich činnosť.  

Ako prvá organizácia je  klub dôchodcov, ktorí si platili členské príspevky a boli po minulé 

roky podporované obecným úradom.  V súčasnom  období klub dôchodcov prestal fungovať, 

čo je na škodu, pretože v minulosti robili dôchodcom rôzne akcie : ako posedenie pri vianočnom 

stromčeku, mesiac úcty k starším, deň matiek.  

Ďalšie organizácie: 

- Občianske združenie TJ Poľnohospodár Plaveč 



- Občianske združenie FS Plavčanka Plaveč 

- Občianske združenie FS Kalina Plaveč 

- Občianske združenie Džatky pre všetko  Plaveč  

- Občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana 

- Občianske združenie Stolnotenisový klub Plaveč – nežiadal dotáciu 

Všetkým ostatným boli poskytnuté z rozpočtu obce dotácie. V krátkosti starosta o každej 

organizácii podal informácie poslancom : 

Občianske združenie TJ Poľnohospodár Plaveč – starosta hovoril že je veľmi rád, že tento klub 

pracuje, aj keď  je ťažké pracovať v tejto oblasti.  Napriek tomu hrajú okresnú súťaž 6. triedu 

a pohybujú sa v strede tabuľky. Je to uspokojujúca reprezentácia obce v rámci okresu. 

Folklórny súbor Kalina – organizujú určité akcie. Trošku prevláda sklamanie so súborom 

Kalina, pretože v poslednom období robia čím ďalej tým menej akcií. Ale každoročne aspoň 1 

akciu zabezpečia.  

Občianske združenie FS Plavčanka – organizujú kultúrne leto, ktoré bolo zorganizované na 

vysokej úrovni a aj ďalšie akcie počas roka.  

Občianske združenie Džatky pre všetko  - táto organizácia je najaktívnejšia. Organizujú 

jednotlivé akcie pre jednotlivé skupiny občanov. Starosta ďalej hovoril, že táto organizácia nie 

je odkázaná iba na dotácie od obce, dáva si žiadosti aj na ďalšie projekty cez rôzne nadácie, 

ktoré slúžia na verejnoprospešný účel občanom obce.  

Občianske združenie dobrovoľná požiarna ochrana – na rokovaní obecného zastupiteľstva, boli 

prítomní aj dobrovoľný hasiči, ktorý  informovali poslancov o svojich aktivitách. Starosta 

hovoril, že DHZ začína aktívne svoju činnosť, pomáha obci pri akciách, zabezpečovaní a  sú 

viditeľný aj v rámci okresu, pretože reprezentujú obec.  

Občianske združenie Stolnotenisový klub – v posledných rokoch trocha stagnujú, pokiaľ im 

boli poskytnuté dotácie tak ten stolnotenisový klub, ako tak fungoval. Teraz nám ich činnosť 

nie je veľmi známa. 

Taktiež obec úzko spolupracuje  z pozemkovými spoločenstvami ako : pozemkové 

spoločenstvo Pekár a spol. Plaveč a pozemkové spoločenstvo Šajby Plaveč. Sú to organizácie, 

ktoré sú oficiálne v registroch na Lesnom úrade. Ďalej starosta spomenul aj ďalšie iné 

organizácie, ako spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré sú založené a plnia si svoju funkciu. 

Preto obec má záujem, aby sa spolupráca medzi týmito organizáciami naďalej rozvíjala 

a organizovali sa rôzne akcie. Starosta vyzval poslancov, ak majú nejaké iné informácie, alebo 

pripomienky k týmto organizáciám že sa môžu vyjadriť. Poslanci nezniesli žiadne iné 

pripomienky 

 

Uznesenie č. 190/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

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 starostu obce o činnosti záujmových organizácií a občianskych združení v obci 

Plaveč. 

 

Hlasovanie:  

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

Mancálová, MPH, František Nemergut,  Patrik Pčolka, 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 predstúpil veliteľ DHZ Ľubomír Kober, ktorý poslancom predniesol 

aktivity DHZ. Ďalej podotkol na väčšiu podporu obce, pretože potrebujú doplniť oblečenie, aby 

mohli viac pracovať s mládežou. Chceli by dokúpiť čln, vozík, dodávku, aby sa mohli deti 

a mládež voziť na súťaže.  Majú málo finančných prostriedkov, musia obmedziť súťaže. Ďalej 

hovoril, že je potrebné zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu, lebo je tam vlhko. Majú vysoké 

náklady na PHM energie a z dotácií nie je možné pokryť všetky náklady. V priebehu rokovania 

došiel Ing. Vladimír Nemergut.  Žiadajú obec o navýšenie dotácie na PHM. Ďalej žiadali pomoc 

od starostu obce, aby zaslal žiadosti občanom, ktorí majú ešte staré uniformy, aby ich vrátili. 

Starosta poďakoval DHZ za informácie o aktivitách, ktoré organizujú a reagoval ohľadom 

navýšenia dotácii. 

František Nemergut reagoval a povedal, že nedá sa poriešiť všetko naraz. Ing. Vladimír 

Nemergut sa pýtal, či každý kto má doma ešte uniformu podpísal jej prevzatie. Pán Kober 

povedal že nie, podpisy od tých ľudí nemajú, pretože uniformy nikdy neboli v požiarnej 

zbrojnici, každý mal svoju uniformu doma. Starosta hovoril, že sa budú hľadať riešenia na 

vrátenie uniforiem. 

 

Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v obci Plaveč tvorí príloha č. 1  tejto 

zápisnice . 

 

Uznesenie č. 191/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

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 

informatívnu správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v obci Plaveč. 
 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková,   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 a riešenie pohľadávok obce 

 

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

riešila minulého roka a zistilo sa, že pohľadávky mali stúpajúcu tendenciu. Bol to veľký 

problém a robilo to veľkú čiastku. Starosta povedal, že toho roku sa podarilo tieto pohľadávky 

o dosť veľkú čiastku znížiť. Počas rokovania odišla RNDr. Mancálova a Lenka Falateková. 

Starosta prečítal poslancom všetky nedoplatky na dani z nehnuteľností , TKO, dani za psa 

a vodnom-stočnom. František Figula sa pýtal, či boli robené aj nejaké nútené vymáhania. 

Starosta povedal, že robili sa exekúcie na dane a poplatky cez zrážky zo mzdy a dôchodkov, s 

občanmi sa robili splátkové kalendáre. Minulý rok sa začala odpájať aj voda a to dosť pomohlo. 



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. Vrátila sa Lenka Falateková. Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci 

nevzniesli žiadne pripomienky.  

 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.3.2017–daň z nehnuteľností tvorí príloha č.2 tejto zápisnice. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.3.2017 – poplatok Tko tvorí príloha č. 3 tejto zápisnice. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.3.2017 – daň za psa tvorí príloha č. 4 tejto zápisnice. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.3.2017 – vodné a stočné tvorí príloha č. 5 tejto zápisnice. 

 
 

Uznesenie č. 192/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

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 31.3.2017 podľa jednotlivých oblastí, 

 

b/ ž i a d a 

a) starostu obce postupovať podľa predloženého návrhu s posúdením vymožiteľnosti, použiť 

všetky možné prostriedky pre vymoženie pohľadávok,  

b) v prípade vodného a stočného vydávať príkazy na prerušenie dodávky pitnej vody neplatičom 

s pohľadávkami staršími ako v roku 2015 vrátane, pokiaľ nedôjde k dohode splátkového 

kalendára a jeho bezpodmienečného dodržiavania. 

 

Hlasovanie:  

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

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

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                                              - - - - - - 

K bodu 6: Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2017  

 

Starosta obce predložil poslancom návrh plánu investičných akcií, ktoré boli naplánované, ale 

neboli z určitých dôvodov zrealizované – finančných a iných, resp. pripravené. Hovoril, že 

akcie podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa môžu rozdeliť do troch okruhov:  

A. Investičné akcie pre realizáciu, 

B. Príprava investičných akcií, 

C. Opravy a údržba 

 

Zhodnotenie prípravy a plán investičnej činnosti obce Plaveč na rok 2017 tvorí príloha č. 6 tejto 

zápisnice. 

 

Uznesenie č. 193/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

K bodu 6: Zhodnotenie prípravy a priebeh realizácie investičných akcií obce v roku 2017  



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 2017. 

 

Hlasovanie:  

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

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

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                                                

                                                             - - - - - - 

 

K bodu 7: Návrh na zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 3  

 

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

č.3. O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária Troščáková, 

ktorá predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu na rok 2017.  
 

Rozpočtové opatrenie 3/2017 zo dňa 28.4.2017 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 

 

Uznesenie č. 194/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

K bodu 7: Návrh na zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 3  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

1. zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 3 podľa predloženého návrhu, 

2. použitie rezervného fondu vo výške 150.000,--€ na spolufinancovanie projektu „Kúpele 

poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej 

rozvoj zdravia  – 1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny 

Popradu“, čo predstavuje časť z investičných oprávnených nákladov v katastrálnom území 

Plaveč. 

 

Hlasovanie:  

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

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

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                                                

                                                             - - - - - - 

 

K bodu 8: Rôzne 

 

Starosta ako prvé sa vyjadril k stravovaniu dôchodcov. Táto problematika sa riešila 

ohľadom doplnenia VZN, kde bolo potrebné rozčleniť dôchodcov, ktorí budú mať nárok na 

príspevok na stravovanie. Komisia ktorá bola vytvorená prešla všetkých dôchodcov a nakoniec 

sa zhodli, že oprávnený poberať príspevok na stravovanie dôchodcov bude starobný dôchodok, 



predčasný, invalidný dôchodok s postihom minimálne 71% životných funkcií. Polovičný 

invalidný dôchodcovia budú vylúčení z toho dôvodu, že sú schopní pracovať. Ďalej hovoril, že 

sa určite bude ešte niečo upravovať, ohľadom príspevku  stravovania dôchodcov. Komisia sa 

dohodla , že na najbližšom zasadnutí obecnej rady, predloží návrh VZN, ktorý bude platný od 

1.9.2017. Komisia ešte na obecnej rade si prejde všetkých dôchodcov, aby sa našlo čo najlepšie 

riešenie. Taktiež starosta spomenul, že bude sa riešiť aj strava, ktorá by sa mohla poberať zo 

školskej jedálne. 

 

                                                                 - - - - - - 

 

Ďalej starosta hovoril, že bola podaná žiadosť na projekt vybavenia odborných učební 

ZŠ s MŠ Plaveč, pretože bola vyhlásená výzva. V prvom kole je tento projekt posudzovaný na 

VÚC. Ak dá VÚC kladnú hodnotiacu správu, tak projekt bude schválený a môže sa ísť do 

druhého kola. Zatiaľ je to v posudzovaní, projekt bol podaný v termíne, dala sa výzva na 

doplnenie niektorých vecí a teraz sa čaká na hodnotiacu správu. Starosta oboznámil vo 

všeobecnosti, že tento projekt je na vybavenie 4 učební a to prírodovedná učebňa biológie, 

polytechnická učebňa, jazyková učebňa, IKT učebňa a taktiež poslancov  

oboznámil  s rozpočtom na tento projekt. Poslanci nemali k danému projektu žiadne otázky.  
 

 

Uznesenie č. 195/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

K bodu 8: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s c h v a ľ u j e 

1. predloženie ŽoNFP na realizáciu projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠsMŠ Plaveč“ 

v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným Programom rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-

2022, 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5%, t.j. 7.121,45 € z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Plaveč, 

4. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková,   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: Rôzne 

 

Starosta v krátkosti oboznámil poslancov, že mal jednanie zo zástupcom firmy CRH, to 

je firma, ktorá robí ťažbu štrkopiesku v dobíjacom priestore Plaveč. Uzatvárajú túto časť, 

pretože ukončili ťažbu. Majú teraz inú lokalitu pri Ľubotínskych rybníkoch, tam by mali prácu 



asi na dva roky. Firma CHR prišla s ponukou na zmenu územného plánu obce pri vytypovaní 

iných lokalít pre ťažbu štrku mimo dobývacieho priestoru. 
 

 

Uznesenie č. 196/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

K bodu 8: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o ponuke firmy CRH na financovanie prípadnej zmeny územného 

plánu obce Plaveč. 
 

Hlasovanie:  

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

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

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                                                

                                                             - - - - - - 

 

K bodu 8: Rôzne 

 

V ďalšom bode starosta informoval poslancov, že začiatkom roka vypukla aféra, 

elektrických energií a vodného stočného. Schvaľovala sa nová cena vody, pre rok 2017 podľa 

nových výpočtov sa malo ísť na zníženie ceny, lebo bol stanovený poplatok za vodomer. Toto 

všetko padlo. Prišlo nové rozhodnutie, potvrdenie o cene vody, ktoré stanovuje pre reguláciu 

obdobie od 1.1.2017 – do 31.12.2021 ceny platné pre roky 2011 až 2016 tie isté tarify 

podnikatelia 0,80 €/m3 , Ľubotín 0,73 €/m3, domácnosť vodné 0,60 €/m3 a stočné 0,50 €/m3. 

Čiže ceny ostali platné ako v roku 2016 aj pre tento rok. Ing. Vladimír Nemergut sa pýtal či už 

nebude poplatok za vodomer. Starosta odpovedal že nie.  
 

Oznámenie k vydaniu nového potvrdenia o cene na regulačné obdobie 2017 až 2021 tvorí 

príloha č. 8 tejto zápisnici 

 

 

Uznesenie č. 197/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

K bodu 8: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o vydaní Potvrdenia o cene vodného a stočného na obdobie rokov 

2017-2021 s platnosťou od 1. januára 2017, 

b/ s c h v a ľ u j e 

ceny vodného a stočného pre rok 2017 rovnaké aké boli schválené v roku 2016. 
 

Hlasovanie:  

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

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

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 



- - - - - - 

K bodu 8: Rôzne 

 

  Ďalší problémom obce je separovanie komunálneho odpadu. Obec Plaveč je najhorší 

v separovaní odpadov v rámci okresu. Je potrebné prijať nejaké opatrenia. Ekos nám podal 

správu hovoril starosta, že najhoršie separovanie je smerom k železničnej stanici. Riešením je, 

buď tie spoločné kontajnery na čas zlikvidovať a dať do každého domu vrecia, nech si 

separovanie  skúsi každý sám. Na vrecia napísať čísla domov a ak budú vrecia znečistené zlým 

separovaním bude sa vedieť, kto to je a nech sa hanbia  občania , ktorý to tak robia. Asi v tom 

zmysle sa musia urobiť opatrenia. Bolo by dobre napísať aj do Plaveckých novín, upozorniť 

ich na separovanie a zverejniť aj fotografie napríklad z firmy Ekos, aké sú tie vrecia 

znečisťované.  
 

 

Uznesenie č. 198/2017 

zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2017 

K bodu 8: Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o problematike odpadov v k.ú. Plaveč a možnostiach prijatia určitých 

opatrení. 
 

Hlasovanie:  

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

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

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                                            - - - - - - 

 

K bodu 8: Rôzne 
 

K ďalšiemu bodu programu Patrik Pčolka predniesol poslancom návrh na osadenie 

garáží pri bytových domoch na ul. Železničiarska. Mohli by sa tam vybudovať 10 murovaných 

garáží. Patrik Pčolka predložil plán ako by tie garáže mali byť rozmiestnené. Ing. Vladimír 

Nemergut navrhol, že mohol by sa vytýčiť pozemok, vysypať makadamom, výkres vyvesiť na 

úradnú tabuľu a záujemcovia ktorí budú mať záujem o výstavbu garáže vytýči sa im miesto kde 

si môžu postaviť garáž.   

 

Plán rozmiestnenia garáží tvorí príloha č. 9 tejto zápisnice 

 

- - - - - 

 

Starosta oboznámil poslancov, že bola vyhlásená výzva na detské ihriská. Bolo by 

potrebné nájsť vhodné miesto, pričom navrhol priestor na pozemku bývalého klubu dôchodcov, 

ktorý bol zbúraný.  Poslanci s návrhom súhlasili. 

                                                     

                                                              - - - - - - 

 

 



K bodu 8 a 9: Diskusia a interpelácia poslancov 

 

V tomto bode vystúpil  z prítomných poslancov František Nemergut kde hovoril, že by 

bolo dobré urobiť aktualizáciu virtuálneho cintorína. Kušnír Jozef, JUDr., Mgr. sa pýtal pána  

starostu, či internetová stránka obce je zazmluvnená. Starosta odpovedal, že áno. 

 

- - - - - 

 

 

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. Anna Servilová, v.r. 

 

Štefan Janoško, v.r.  

 

 

 

 

 


