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

ktoré sa konalo 27. 11 .2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 
 

 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková, 

2. Ing. František Figula – došiel 17.46 hod. 

3. Ing. Miroslav Girgoško, 

4. Ľubomír Kober – došiel 18.56 hod. 

5. Mgr. Dominik Lorek, 

6. Martina Mačeková, 

7. Ing. Vladimír Nemergut 

8. Mgr. Patrik Pčolka  

9. Mgr. Monika Vojteková 

 

 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

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

3. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.  

5. Návrh plánu investičných akcií obce na rok 2020.  

6. Informácia – upozornenie prokurátora.  

7. Návrh na zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 4. 

8. Audítorská správa o overení účtovnej závierky obce za rok 2018. 

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019. 

10. Návrh VZN č. 3 obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2020.  

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

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2020.  

12. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.  

13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2020. 

14. Rôzne. 

15. Interpelácie poslancov. 

16. 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 6 poslancov, teda 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta obce poznamenal, že počas 

rokovania sa ešte na zasadnutie dostaví poslanec Ing. František Figula, Ľubomír Kober a Mgr. Patrik 

Pčolka sa ospravedlnil. 

 

Uznesenie č. 65/2019  

zo VII. 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 VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, , Ing. Miroslav Girgoško, Martina Mačeková, Mgr. Dominik 

Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, 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: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Monika Vojteková. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Ing. Miroslav Grigoško, Martina 

Mačeková a zapisovateľa Ivetu Gallovú. 

 

 

Uznesenie č. 66/2019 

zo VII. 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: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Monika Vojteková 



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

- určenie overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Girgoško, Martina Mačeková a zapisovateľa Ivetu 

Gallovú 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, , Ing. Miroslav Girgoško, Martina Mačeková, Mgr. Dominik 

Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

K bodu 3 : Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020. 

 O návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020 informoval prítomných 

poslancov Ing. František Figula. Poslanci boli oboznámení  s povinnosťou zvolať zasadnutie OZ 

minimálne 1x za štvrťrok. Starosta obce poznamenal, že počas roku 2020 je plánovaných celkovo 5 

zasadnutí. 

Prítomní poslanci  predložený návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2020 schválili a prijali nasledovné 

uznesenie. 

Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva tvorí prílohu č. 1 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 67/2019 

zo VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, , Ing. Miroslav Girgoško, Martina Mačeková, Mgr. Dominik 

Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

 

K bodu 4 : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020. 

O návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2020 informoval prítomných 

poslancov JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. Prítomní poslanci predložený návrh schválili a prijali nasledovné 

uznesenie: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2020 tvorí prílohu č.2  k 

tejto zápisnici. 

 



 

Uznesenie č. 68/2019 

zo VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 a) s ch v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na I. polrok 2020.  

 

b) p o v e r u je 

 hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, , Ing. Miroslav Girgoško, Martina Mačeková, Mgr. Dominik 

Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

K bodu 5: Návrh plánu investičných akcií 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 NKP: 

 schválená žiadosť, začiatkom roka začatie VO na zhotoviteľa 

 termín realizácie: do 12/2020 

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: 

 schválená žiadosť, od r. 2017 prebieha proces kontroly VO 

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

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Vansovej : 

 zamerané ulica, spracovaný výkaz-výmer  

 podľa financií.  

 

 

Uznesenie č. 69/2019 

zo VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Návrh plánu investičných akcií obce na rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

návrh plánu investičných akcií obce na rok 2020.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, , Ing. Miroslav Girgoško, Martina Mačeková, Mgr. Dominik 

Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

K bodu 6: Informácia- upozornenie prokurátora.  

 V tomto bode starosta informoval poslancov, že v tomto roku bola vykonaná previerka 

prokurátora zameraná na preverenia stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej 

správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Účelom previerky bolo 

zhodnotenie stavu dodržiavania zákonov a ostatných všeobecných záväzných právnych predpisov. 

Previerka bola vykonaná na základe vypracovaných hľadísk ako aj plánu previerky prokurátorom. 

Došiel Ing. František Figula. Upozornenie od prokurátora poslancom prečítala Mgr. Monika 

Vojteková. Nakoniec starosta poslancom upresnil, že išlo iba o malé administratívne chyby, ktoré 

nemali vplyv na rozhodnutia vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z.   

  

Upozornenie prokurátora tvorí príloha č.3 k tejto zápisnici. 

 



Uznesenie č. 70/2019 

zo VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6.   

Informácia – upozornenie prokurátora.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa zo dňa 24. 10. 2019 vo veciach ochrany 

prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z.   

 

b) p o v e r u je 

starostu obce prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

 

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

 

K bodu 7:  Návrh na zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.4. 

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

4. O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária Troščáková, ktorá 

predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu na rok 2020.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 27.11.2019 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 71/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e  

 

zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 4 podľa predloženého návrhu. 

 

 



Hlasovanie: 

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

Mačeková, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

K bodu 8:  Audítorská správa o overení účtovnej závierky obce za rok 2018. 

 Ing. František Figula  prečítal poslancom správu z auditu účtovnej závierky ktorá sa 

uskutočnila v obci Plaveč dňa 12.11.2019. Kontrolu vykonala Ing. Mgr. Vadinová Hedviga – 

štatutárny audítor a konštatovala, že Obec Plaveč konala v súlade s požiadavkami zákona o 

rozpočtových pravidlách. Ďalej poslanec F. Figula prečítal správu z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky, kde Ing. Mgr. Vadinová Hedviga – štatutárny audítor napísala, že na základe jej poznatkov o 

účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré získala počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, je 

povinná uviesť, či zistila významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú obdŕžala 

pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti konštatovala, že neexistujú žiadne 

zistenia, ktoré by mala uviesť. Odišla Mgr. Lenka Falateková. 

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Plaveč -správa s auditu 

účtovnej závierky  tvorí príloha č. 5. k tejto zápisnici. 

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Plaveč -správa s auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky  tvorí príloha č. 6 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 72/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Audítorská správa o overení účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

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

správu o overení účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce Plaveč za rok 2018, ktorú 

vypracovala Ing. Mgr. Heviga Vadinová – štatutárny audítor.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Martina Mačeková, Mgr. Dominik 

Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

K bodu 9:  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019. 

 Starosta poslal materiály poslancom emailom na preštudovanie a doložil že nikto nevzniesol 

žiadnu pripomienku k Dodatku č. 1 ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019. Došla Mgr. Lenka Falateková a 

Ľubmír Kober. Bola doplnená jedná skupina detí v HN a to o bod c) deti a žiaci v hmotnej núdzi - 0 €. 

Je to výška mesačného príspevku na režijné náklady a spôsob jeho úhrady v školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč, ktorým prispeje zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka. 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 tvorí príloha č.7 k tejto zápisnici. 



Uznesenie č. 73/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

s ch v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Plaveč. 

 

 

Hlasovanie: 

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

Martina Mačeková, Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu č.10:Návrh VZN č. 3 obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2020.  

 

 Najväčšou zmenou  vo VZN č.3/2019 je výška poplatku za Tko na osobu a kalendárny deň, čo 

predstavuje 0,0493 €. Pre právnické osoby a podnikateľov bude sadzba vo výške 0,1174 €. Obec vráti 

poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, doloží potrebné potvrdenia ako potvrdenie o odhlásení z trvalého alebo 

prechodného pobytu, úmrtný list. Pri prechodnom pobyte -poplatník doloží potvrdenie príslušnej obce 

alebo mesta o zaplatení poplatku. Odišla Mgr. Lenka Falateková. Obec môže poplatok znížiť o 30% za 

obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava na území obce. Preukazujúcim 

dokladom u študentov je potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie internátu, alebo ubytovacieho 

zariadenia potvrdzujúce že sa tam daňovník zdržiava viac ako 90 dní. U pracujúcich je potrebné 

predložiť pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie mimo územia SR a súčasne aj potvrdenie 

ubytovacieho zariadenia, resp. nájomnú zmluvu, že sa tam nájomca zdržiava viac ako 90 dní. Starosta 

informoval aj o návrhu ďalšej  úľavy vo výške 10 %  ktorá sa vzťahuje na občanov, ktorí dovŕšili vek 

62 rokov, korím sa táto úľava uplatní automaticky bez podania žiadostí. Druhou skupinou občanov, 

ktorí si môžu uplatniť 10% zľavu sú ZŤP osoby, ktoré si ju môžu uplatniť na základe podania žiadosti.  

Pre úplné odpustenie poplatku musí poplatník preukázať, že sa nezdržiaval viac ako 365 v roku na 

území obce, potrebné je ale spísať úradný záznam na obecnom úrade.  

 

VZN č.3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020, 

ktorým sa mení VZN č.72 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí 

príloha č.8 k tejto zápisnici. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 74/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Návrh VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

 s a    u z n á š a  

na VZN obce Plaveč č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2020, ktorým sa mení VZN č.72 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

 

K bodu 11: Návrh VZN č.4 obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2020.  

 

 V tomto bode starosta hovoril o všeobecnom záväznom nariadení č.4 pre rok 2020. Účelom 

všeobecného záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia a výšku dotácie na prevádzku, mzdy v zariadení školského 

stravovania a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Plaveč na kalendárny 

rok 2020. Starosta v tomto bode prečítal poslancom všetky podrobnosti, ktoré obsahuje VZN č. 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 2020 tvorí príloha č. 9 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 75/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11. 

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 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s a    u z n á š a  

na VZN obce Plaveč č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2020.  

 

 Hlasovanie: 
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 



 

- - - - - - 

 

K bodu č.12:Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.  

 

 Ďalším bodom programu bol návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 

a 2022 obce Plaveč. O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária 

Troščáková, ktorá predniesla poslancom tento návrh.  

K rozpočtu obce mal výhrady poslanec Ľubomír Kober, ktorý nesúhlasil s tým, že pre hasičov je 

vyčlenený malý balík peňazí. Požadoval 15 tisíc eur na činnosť na rok, starosta informoval že v r. 

2020 je v návrhu  vyčlenených viac ako 50 tisíc eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, pričom ide 

o prvú etapu a v ďalších rokoch bude potrebné investovať do ďalšej etapy. A keďže obec chce 

realizovať aj iné projekty je potrebné mať taký rozpočet, ktorý bude zohľadňovať viacero investícií, 

nie iba jednu.  

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 tvorí príloha č.10 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 76/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

a) s ch v a ľ u j e 

1. rozpočet obce Plaveč na rok 2020 podľa predloženého návrhu, 

2. v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade § 14 bod 1 a 2 zákona 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách 

vykonávanie zmien rozpočtu obce na rok 2020 starostom obce presunom rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.  

 

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

návrh rozpočtu obce na roky 2021 a 2022.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

 



 

K bodu č. 13: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2020 

K návrhu rozpočtu obce pre rok 2020 sa vyjadril kontrolór obce  JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, 

ktorý na základe uvedených skutočností odporučil obecnému zastupiteľstvu obce Plaveč predložený 

návrh rozpočtu obce na rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 vziať na vedomie. 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2022 

tvorí príloha č.11 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 77/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Plaveč na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

 

K bodu č. 14: Rôzne. 

  

 V tomto bode starosta hovoril poslancom, že pôžička ktorá bola poskytnutá FS Plavčanka na 

úhradu nákladov počas obdobia, keď im bude poskytnutá dotácia v rámci cezhraničnej spolupráce 

projektu Interreg, uplynula lehota splatnosti a preto je  potrebné urobiť dodatok k zmluve, aby sa 

predĺžil termín splatenia pôžičky. Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s vedúcim FS 

Plavčanka Františkom Šalamonom na ktorom sa dohodli, že FS Plavčanka vráti dlžnú sumu – 6000 

eur do konca roka 2020. Poslanci súhlasili a prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 78/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 14. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 s ch v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke uzavretej v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 

30.05.2018  medzi veriteľom – obcou Plaveč a dlžníkom – FS Plavčanka.    



 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

 

K bodu č. 14: Rôzne. 

 

Starosta obce informoval poslancov o ukončení stavby Domu kultúry. Počas porealizačného 

zamerania stavby bolo zistené, že strecha nad vstupom a oporný stĺp je síce na pozemku obce, no 

vrchnou časťou zasahuje do pozemku súkromného pozemku – Coop Jednota. Na to, aby sa daná 

stavba zapísala na katastri je potrebné mať vysporiadaný pozemok aj pod touto časťou čo predstavuje 

výmeru 7 m2 a preto navrhol poslancom, aby sa odkúpila časť od Coop Jednoty. Poslanci s návrhom 

súhlasili a prijali nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie č. 79/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 14. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

  s ch v a ľ u j e 

odkúpenie parcely KN-C 697 diel 8 o výmere 7m2, k. ú. Plaveč, ktorá vznikla od parcely KN-C 

698/14, zapísaná na LV č. 480 geometrickým plánom č. 76/2019, vypracoval Zdeno Baláž – geodet 

Nová Ľubovňa dňa 15. 11. 2019 od vlastníka COOP Jednota Prešov v cene max. 10,00 €/m2 do 

vlastníctva obce Plaveč.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

- - - - - - 

 

K bodu č. 14: Rôzne. 

Starosta obce informoval poslancov o zrušení zverejneného zámeru odpredať pozemok do 

súkromného vlastníctva žiadateľovi ktorým bol Valent Tomáš a to z dôvodu, že daná časť parcely má 

v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k zbernému dvoru v rámci projektu, ktorý je podaný.  

 

 



 

Uznesenie č. 80/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 14. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

n e s ú h l a s í 

s odpredajom pozemku, časť parcely KN-C 765/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 4 m2, 

ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Plaveč žiadateľovi Valentovi Tomášovi, Lipová aleja 

511/2, 065 44 Plaveč. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu č. 15 : Interpelácia  

  

 V tomto bode navrhli a odsúhlasili poslanci zvýšenie platu starostovi obce o 10%, čo celkovo 

predstavuje navýšenie o 20% a odmenu  hlavnému kontrolórovi obce Plaveč vo výške 5% , čo celkovo 

predstavuje navýšenie o 15% k základnému platu s pracovným úväzkom 0,20 (7,5 hod. týždenne) 

s účinnosťou podľa §4 ods. 2  od 1.1.2020.  

 

 

Uznesenie č. 81/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 14. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

u r č u j e  

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu obce Plaveč podľa §3 ods. 1 

zvýšený o 20% podľa §4 ods. 2.  s účinnosťou od 1. 1. 2020.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 



 

Uznesenie č. 82/2019 

zo VII. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 14. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov odmenu  hlavnému kontrolórovi obce Plaveč vo výške 15% k základnému platu 

s pracovným úväzkom 0,20 (7,5 hod. týždenne) s účinnosťou od 1. 1. 2020.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, 

Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

K bodu 16: Záver 

  

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

a zasadnutie OZ ukončil.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.00 hod. 

                                                                                      

 

 

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Miroslav Girgoško                                                      ……………………………….. 

 

 Martina Mačeková                                                             ……………………………….. 

 

 

 



 


