
Z Á P I S N I C A 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

ktoré sa konalo 03. 05 .2019 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. Ing. Vladimír Nemergut 

8. Mgr. Patrik Pčolka – 19,25 hod. 

9. Mgr. Monika Vojteková 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia.  

3. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

4. Správa o činnosti organizácii obce.  

5. Návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020.  

6. Návrh na menovanie členov DHZ obce Plaveč.  

7. Návrh plánu protipožiarnych kontrol DHZO na území obce Plaveč.  

8. Návrh na odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

9. Problematika a riešenie pohľadávok obce.  

10. Informácia – vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč.  

11. Informácia – 750. výročie Prvej písomnej zmienky obce Plaveč.  

12. Rôzne.  

13. Interpelácie poslancov.  

14. Záver.  



 

 

K bodu 1 a 2 : Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 

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

Šlosár, ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že z 9 poslancov je  na zasadnutí  

prítomných 8 poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta 

obce predložil prítomným návrh programu dnešného rokovania, poslanci nevzniesli k programu 

žiadne námietky. 

 

Uznesenie č. 29/2019  

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 2 a 3. 

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s ch v a ľ u j e  

program IV. riadneho 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, Ing. Vladimír Nemergut,  Mgr. Monika 

Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 3 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do 

ktorej odporučil poslancov: Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Patrik Pčolka, Martina Mačeková. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Ing. Vladimír Nemergut, Ľubomír 

Kober.  Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová.  



 

 

Uznesenie č. 30/2019 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a) v o l í  

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Patrik Pčolka, Martina Mačeková 

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

- určenie overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Nemergut, Ľubomír Kober, a zapisovateľa Ivetu 

Gallovú 

 

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

Po úvodných náležitostiach starosta obce prerušil zasadnutie a spoločne s poslancami sa 

presunuli do kultúrneho domu na obhliadku vykonaných prác. Po kultúrnom dome ich sprevádzal 

zhotoviteľ stavby pán J. Mišenko, ktorý všetkých informoval o postupe prác, o zrealizovaných 

zmenách a o potrebných úpravách v projekte prestavby kultúrneho domu. Po ukončení obhliadky 

sa poslanci vrátili do obecného úradu, kde pokračovali bodom č. 4.  

 

K bodu 4 : Správa o činnosti organizácii obce.  

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 a 2 folklórne súbory – Kalina 

a Plavčanka. Starosta vyzval zástupcov združení. K tomuto bodu prizval starosta obce hostí: 



Radoslava Pekár - Hudáka ktorý prezentoval činnosť TJ Poľnohospodár, František Šalamon 

informoval o činnosti FS Plavčanka, Ľubomír Kober informoval poslancov o práci DHZ, Dominik 

Lorek informoval o činnosti OZ Kalina a starosta oboznámil poslancov o práci FS Ďžatky pre 

všetko. 

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

zameraná  na futbal, pracujú s mládežou. 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 s účasťou, pretože je ťažké nájsť vhodný termín, aby sa dalo dokopy 

mužstvo. Potom robia zimný  Džatky cup. Teraz bol už 13. ročník. Je to celkom pekná tradícia. 

Tam už majú mužstva zo širokého okolia. Tento rok sú v 3 lige v rámci okresu. Minulý rok sa 

umiestnili na 5 mieste. 

Za FS Plavčanka vystúpil  František Šalamon. FS Plavčanka organizuje vystúpenia nielen 

po Slovensku, ale aj v zahraničí, hlavne Poľsku. Ďalej organizujú Jánske ohne a Kultúrne leto. 

Hovoril, že  v  tomto roku sa podujatie Kultúrne leto uskutoční už po šiesty raz. Minulého roku sa 

kultúrne leto odštartovalo súťažou vo varení tradičných regionálnych jedál. Do súťaže sa zapojilo 

7 tímov, medzi ktorými boli súťažiaci z Plavča, Hromoša ale aj z Poľska. Ďalej hovoril, že nahrali 

s Poliakmi CD. Čaká ich 6 ročník podujatie Jánske ohne. Sú pozvaní do Bulharska na vystúpenie. 

Minulý rok mali 17 vystúpení. Došiel Mgr. Patrik Pčolka. 

 

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

prácou DHZ Plaveč. Delia sa na 2 zložky. Hovoril, že vyškolených má 28 ľudí a 8 strojníkov 

z toho majú 8 dievčat. Veliteľ DHZ je Ľubomír Kober. Chodia na súťaže. V rámci dorastu sa 

umiestnili na 2 mieste. Z vlastných financií sa zúčastnili  1 ligy kde dievčatá sa umiestnili na 4 

mieste. Robia aj krúžok v ZŠ s MŠ  kde väčší záujem je u dievčat. Z 2% dane  podnikateľskej 

činnosti si zakúpili EKG a 50% z  financií si riešia DHZ sami a obec im prispieva dotáciou na 

činnosť, ale aj vyčlenenými financiami v rámci rozpočtu obce. Do budúcna chcú pomáhať starým 

ľuďom kde to bude potrebné. 

Za OZ Kalina  vystúpil Mgr. Dominik Lorek. Oboznámil poslancov, že počas roka mali 3 

akcie a to stavanie mája, vystupovali na akcii Kultúrne leto a organizovali akciu zabíjačka. Majú 

20 až 50 členov podľa toho koľkí sú doma. 

O činnosti OZ Džatky pre všetko informoval samotný starosta ktorý v minulom roku 

pôsobil na čele tejto organizácie. Prítomných oboznámil s aktivitami a plánmi na budúci rok. 

O konkrétnych projektoch nechcel hovoriť, nakoľko všetko závisí od vyhlásených výziev 

a o smerovaní združenia má informovať nová predsedníčka združenia Stanislava Figulová. 

 



Uznesenie č. 31/2019 

z IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Správa o činností organizácií obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu o činností organizácii obce. 

 

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 5: Návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020.  

 

V tomto bode podal starosta obce informáciu o návrhu programu odpadového hospodár-

stva na obdobie 2016-2020. Tento program je zameraný na to, ako majú obce v okrese Stará Ľu-

bovňa separovať, aké budú požiadavky do budúcich rokov. Starosta obce naznačil potrebu pre-

hodnotiť spôsob separovania, nakoľko sú na obce čoraz väčšie tlaky, aby sa viac separovalo. Rov-

nako sa podľa starostu treba zamýšľať aj nad komunálnym odpadom, nakoľko spoločnosť Ekos 

plánuje zvýšiť poplatok za skládkovanie, čo bude mať výrazný vplyv na rozpočet obce, pretože 

náklady majú stúpnuť o 50%. Nový program odpadového hospodárstva na ďalšie obdobie by sa 

mal pripravovať už na budúci rok.  

Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici.  

 

Uznesenie č. 32/2019 

z IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Návrh programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. 

 s ch v a ľ u j e 



Spoločný Program odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016 -2020 

pre Obec Plaveč v súlade s oznámením Okresného úradu v Starej Ľubovni, odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. j. OU-SL-OSZP-2019/003336-002 zo dňa 26. 2. 2019 o kladnom výsledku 

posúdenia. 

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

K bodu 6: Návrh na menovanie členov DHZ obce Plaveč.  

 

V tomto bode starosta hovoril poslancom, že okrem menovania členov zásahovej jednotky 

je potrebné prijať aj plán protipožiarnych kontrol DHZO. Starosta prečítal všetkých členov zása-

hovej jednotky DHZO Plaveč. Ľubomír Kober navrhol vylúčiť Jozefa Kozuba pretože v obci Pla-

več nebude bývať. Trvalé bydlisko bude mať v obci Orlov a nechce byť členom DHZO Plaveč. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Menovanie členov zásahovej jednotky DHZO Plaveč tvorí príloha č.2 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 33/2019 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6.  

Návrh na menovanie členov DHZO Plaveč.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ s ch v a ľ u j e 

menovanie navrhnutých kandidátov za členov DHZO Plaveč podľa predloženého návrhu. 

b/ p o v e r u j e 

starostu obce v spolupráci s veliteľom DHZO vypracovať menovacie dekréty a odovzdať ich 

navrhnutým kandidátom.  

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 



Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 7: Návrh plánu protipožiarnych kontrol DHZO na území obce Plaveč.  

 

Starosta hovoril poslancom, že je potrebné vypracovať plán protipožiarnych kontrol na 

rok 2019 v obci Plaveč. Je potrebné ich zrealizovať v roku 2019 protipožiarne preventívne pre-

hliadky u fyzických osôb v tomto rozsahu na uliciach: 

- ul. Lipová Aleja,  

- ul. Pastovnícka,  

- ul. Železničiarska,  

- ul. Ružová,  

- ul. Vajanského,  

- ul. Bernoláková,  

- ul. Komenského,  

- ul. Školská.  

 

Ďalej hovoril, že budúci rok budú ďalšie ulice. Ing. František Figula sa pýtal, že v čom 

spočíva táto kontrola. Ľubomír Kober odpovedal, že člen kontrolnej skupiny okrem bytových 

priestorov musí prejsť všetky priestory t.j. pôjd, kotolňa, šopa, pivnice. Kontroluje sa izolácia, či 

nie sú popraskané omietky, predlžovacie kábli ak ich tam občan má a používa ich, ďalej kontrola  

komínov. V komisii budú traja hasiči. Ing. František Figula sa dotazoval kto má oprávnenie vyko-

návať tieto kontroly. Ľubomír Kober hovoril, že starosta vydá skupinám menovacie dekréty, kni-

hu do ktorej sa občan po prekontrolovaní daných priestorov podpíše,  že sa kontrola uskutočnila. 

Taktiež sa budú kontrolovať aj firmy v obci. Tento rok Pohostinstvo Marián Murcko, Biely dom a 

Reštaurácia pod Lipou. U týchto firiem okrem tejto kontroly sa vykoná aj funkčnosť hasiacich 

prístrojov. Mgr. Lenka Faleteková sa pýtala, čo sa stane ak sa u občana nájde nejaká chyba. Ľu-

bomír Kober odpovedal, že ak sa zistí porucha dá sa určitý čas napr.1 až 3 mesiace podľa závaž-

nosti na odstránenie tejto poruchy a znova sa príde skontrolovať či  je to v poriadku a urobí sa 

záznam. 

 

Plán kontrol na rok 2019 tvorí príloha č.3 k tejto zápisnici. 

 



Uznesenie č. 34/2019 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

Návrh plánu protipožiarnych kontrol DHZO na území obce Plaveč. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) s ch v a ľ u j e 

návrh plánu protipožiarnych kontrol podľa predloženého návrhu. 

b/ p o v e r u j e 

starostu obce v spolupráci s veliteľom DHZO vypracovať kontrolné skupiny a vymenovať ich 

členov a vedúceho každej kontrolnej skupiny.  

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 8: Návrh na odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

V tomto bode starosta hovoril o žiadosti žiadateľov Jana Kuzárová a Miroslav Kuzár, 

ktorá sa prejednávala na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 22.2.2019. Ide o odkúpenie pozemku 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, parcelné číslo KN-E 1512/301 – zastavaná plocha a 

nádvorie v k. ú. Plaveč o výmere 14 m2 . Po zameraní sa ukázala ešte jedna parcela, ktorá je 

v tejto časti ktorú má Slovenský pozemkový fond od ktorého si žiadatelia odkupujú parcelu v 

rozlohe 3 m2. Ide o navýšenie výmery o 3 m2 Poslanci súhlasili s odpredaním parcely ako prípad 

hodný osobitného zreteľa a prijali nasledovné uznesenie.   

 

 

 

 



Uznesenie č. 35/2019 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Návrh na odpredaj majetku obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 a/ s ch 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 – pozemok KN-E 1512/301 – 

ostatná plocha v katastrálnom území obce Plaveč – 1. diel o výmere 14 m2 a 2. diel o výmere 3m2 

tak, ako je uvedené v priloženej kópií geometrického plánu č. 50124781-57/18 zo dňa 28. 12. 

2018, vypracovala Ing. Martina Jarošová, úradne overila Ing. Jarmila Firmentová ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí a Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Plaveč žiadateľovi Miroslav Kuzár, rod. Kuzár a Jana Kuzárová, 

rod. Dlugošová, Mníšek n. Popradom 137, 065 22 Mníšek n. Popradom v cene 3,30€/ m2. 

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom.   

 

Odôvodnenie dôvodu osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí 

s nehnuteľnosťami žiadateľa, ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich a tvoria s nimi celok. Prevádzanú 

nehnuteľnosť kupujúci dlhodobo užíva a udržiava. Pre obec je daná parcela nevyužiteľná.   

 

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 9: Problematika a riešenie pohľadávok obce.  

 

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

problematika riešila aj po minulé roky, 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. Za dane dlžia občania  

6181,89 €, za komunálny odpad 3587,85 € a za vodné/stočné 2541,48 €.   

  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. Na základe uvedeného starosta 

obce predkladá návrh na riešenie minimalizovania pohľadávok nasledovne: 

1. Odpísanie starých nevymožiteľných pohľadávok: 

- Emília Radajová - zomrela  - daň za psa 5,00€ 

- Jozef Barnaš – zomrelý – TKO – 120,96€ (2013 -2016) 

2. Vymáhanie daňovou exekúciou – obec sama na základe zákona o správe daní 

a poplatkov: 

3. Odpojenie vody (neplatenie vodného a stočného) nedoplatky z roku 2016 a staršie 

4. Vymáhanie exekútorom (nedoplatky, ktoré nie je možné vymáhať ako dane a poplatky) 

- všetci ktorí boli uvedení v predchádzajúcom bode – nedoplatky za vodné a stočné 

pokiaľ odpojenie nebude úspešné k úhrade pohľadávok (treba predpokladať zvýšené 

náklady na vymáhanie, neúspešnosť vymoženia). 

   Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci po krátkej diskusii súhlasili s odpísaním 

starých pohľadávok. 

Pohľadávky obce Plaveč k 30.4.2019 – daň z nehnuteľností tvorí príloha č.4 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 30.4.2019 – poplatok TKO tvorí príloha č. 5 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 30.4.2019 – daň za psa tvorí príloha č. 6 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 30.4.2019 – vodné a stočné tvorí príloha č. 7  k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 36/2019 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Problematika a riešenie pohľadávok obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

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

informáciu starostu obce o výške pohľadávok za vodné a stočné, TKO, daň z nehnuteľností voči 

obci Plaveč. 

b) p o v e r u j e  

starostu obce postupovať podľa predloženého návrhu, posúdiť výhodnosť vymožiteľnosti 

a postupovať podľa zákonných možností pre vymoženie pohľadávky. V prípade vodného 



a stočného vydať príkaz na prerušenie distribúcie pitnej vody neplatičom s pohľadávkami staršími 

ako 2016 pokiaľ nedôjde k dohode uzatvoriť splátkový kalendár.   

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 10: Informácia – vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč. 

 

V tomto bode starosta informoval poslancov o výberovom konaní na obsadenie miesta 

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Plaveč z dôvodu skončenia funkčného obdobia sú-

časného riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč, dňom 30.6.2019. Oboznámil ich s podmienkami a časovým 

harmonograme pre voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč. Hovoril, že každá škola si určuje termín. Do 

27.5.2019 je potrebné doručiť žiadosti do podateľne obce a 29.5.2019 bude otváranie obálok. Pos-

lanci zobrali túto informáciu na vedomie. 

 

Vyhlásenie výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa tvorí príloha č.8 k tejto zápis-

nici. 

Terminovník VK-riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč tvorí príloha č.9 k tejto zápisnici. 

 

 

 

Uznesenie č. 37/2019 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Informácia o vyhlásení voľby riaditeľa školy. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

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

informáciu starostu obce o podmienkach a časovom harmonograme pre voľby riaditeľa ZŠsMŠ 

Plaveč. 

 



Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu 11: Informácia – 750. výročie Prvej písomnej zmienky obce Plaveč. 

 

Starosta oboznámil poslancov s informáciami ohľadom 750 výročia obce Plaveč. Ako pr-

vé spomenul, že sa pracuje na knihe o obci Plaveč. Ďalej hovoril, že ho oslovila jedná produkčná 

spoločnosť z Bratislavy, ktorá chce natočiť dokumentárny film o obci Plaveč zadarmo. Premiéra 

tohto filmu bude v decembri 2019. Kultúrna komisia navrhla udeliť čestné občianstvo dvom oso-

bám Kristíne Balúnovej a Antonovi Konečnému. Po diskusii sa poslanci rozhodli hlasovať 

o každom navrhnutom kandidátovi osobitne, pričom za návrh udeliť čestné občianstvo p. Balúno-

vej boli všetci poslanci. Za návrh udeliť čestné občianstvo prof. Antonovi Konečnému hlasovali 

takto: Za: Mgr. Vojteková Monika, Mgr. Lorek Dominik, Martina Mačeková. Proti: Ing. Girgoško 

Miroslav, Kober Ľubomír Zdržal sa: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Lenka Falateková, Mgr. Pat-

rik Pčolka, Mgr. František Figula. Poslanci po tomto hlasovaní prijali nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie č. 38/2019 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11. 

Informácia o oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

informáciu starostu obce o prípravách v rámci osláv 750. výročia Prvej písomnej zmienky. 

b) s ch v a ľ u j e  

udelenie Čestného občianstva obce Plaveč Kristíne Balúnovej za mimoriadne zásluhy v oblasti 

rozvoja kultúry a udržiavania ľudových zvykov, tradícií a folklóru.  

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 



Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 12: Rôzne. 

 

 

Uznesenie č. 39/2019 

z IV. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ,,Rekonštrukcia obecného domu – Plaveč“ – práce naviac, ktoré 

pozostávajú z nasledovných zmien: 

- zmena otvárania požiarnych klapiek, 

- zariadenie na odvod tepla a splodín horenia – doplnenie ceny – zmena systému na elektrický, 

- omietky a pohľady – 100% v celej starej časti .  

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 12: Rôzne. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o zámeru VSD vybudovať prípojku 

k IBV Roveň. Zároveň oboznámil, že obec bude musieť vybudovať inžinierske siete  avšak 

v súčasnosti len vodovodné potrubie. V tejto súvislosti zvolá starosta obce s vlastníkmi pozemkov 

stretnutie za účelom oboznámenia o ponuke VSD a potrebe odkúpenia časti pozemkov na prístu-

povú cestu.  

 



Uznesenie č. 40/2019 

z III. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu starostu obce o problematike IBV v časti Roveň.  

Hlasovanie: 

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

Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, 

Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 12: Rôzne. 

Starosta obce informoval o žiadosti, ktorú doručila zástupkyňa MŠ Vierka Guľášová, že 

v budúcom roku stúpne počet detí čo si bude vyžadovať rozšírenie kapacít materskej školy 

o jednu triedu. V tejto súvislosti sa ešte uskutoční pracovné stretnutie s riaditeľom školy 

a zástupkyňou pre MŠ, aby sa doladili potrebné náležitosti.  

Obnova hradu- začína 15.5.2019 a bude tam pracovať 22 ľudí. 

Kompostéry- sú už na obci je ich 363 ks. Starosta hovoril, že čaká sa na kontrolu 

z Ministerstva vnútra životného prostredia, ktorí  prídu skontrolovať počet kompostérov. Musia sa 

podpísať protokoly a až potom sa môže pristúpiť k tomu, akým spôsobom sa budú rozdeľovať, 

pretože ich je menej ako je počet domácností. Bytové domy sa do tohto počtu nerátajú. S každou 

domácnosťou, ktorá prevezme komposter bude uzatvorená zmluva, že za 5 rokov  kompostér 

nepredajú, budú ho udržiavať a nezničia ho, pretože je to cez projekt Európskej únie.  

Starosta obce informoval aj o drevenici, ktorá sa má vybudovať na hrade ako infocentrum. 

Keďže finančné prostriedky s MASK-y ešte  nie sú a výzva ešte nie je vyhlásená, termín na 

dokončenie zatiaľ nie je známy. Poslanci navrhli aj takú možnosť, aby sa projekt presťahovania 

drevenice nezrealizoval, nakoľko je to pre obec finančne náročné. Ako sa bude postupovať 

navrhne starosta obce na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva kedy by už malo byť známe, či 

bude výzva MASK-y vyhlásená.  

 



K bodu 13: Interpelácie poslancov 

 

 Poslanec Mgr. Patrik Pčolka informoval  o zasadnutí Komisie výstavby, pre ochranu 

verejného poriadku a životného prostredia tvorí príloha č.10 k tejto zápisnici. 

 

K bodu 14: Záver 

  

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

a zasadnutie OZ ukončil.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 23.25 hod. 

                                                                                      

 

 

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Vladimír Nemergut                                                      ……………………………….. 

 

 Ľubomír Kober                                                                  ……………………………….. 

 

 

 

 


