
Z Á P I S N I C A 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 28. 05. 2020 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

 

 

 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková, 

2. Ing. František Figula  

3. Ing. Miroslav Girgoško, 

4. Ľubomír Kober  

5. Mgr. Dominik Lorek, 

6. Martina Mačeková, 

7. Ing. Vladimír Nemergut 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

 

 

 

Program :  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania. 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa. 

3. Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s mimoriadnou situáciou.  

4. Rozbor hospodárenie obce Plaveč za rok 2019, schválenie záverečného účtu obce.  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za rok 2019.  

6. Návrh plánu protipožiarnych kontrol v obci Plaveč.  

7. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku v podielovom spoluvlastníctve.  

8. Žiadosť o prenájom pozemku na podnikateľskú činnosť.  

9. Príprava a realizácia projektov.  

10. Rôzne. 

11. Interpelácie poslancov, diskusia.  

12. Záver. 

 

 



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

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

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

poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta 

prítomným poslancom odprezentoval program, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. 

Poslanec Mgr. Patrik Pčolka a poslankyňa Mgr. Vojteková sa ospravedlnili. 

 

Uznesenie č. 11/2020  

z X. 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 X. 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 

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. Miroslav Girgoško, Ing. Vladimír Nemergut, Ing. František 

Figula. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková a  zapisovateľ Iveta Gallová. 

 

Uznesenie č. 12/2020 

z X. 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. Miroslav Girgoško, Ing. Vladimír Nemergut , Ing. 

František Figula 

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

- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková 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 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 3 : Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s mimoriadnou situáciou. 

Obec Plaveč v súvislosti s covid-19 prijala nasledovné opatrenia. Starosta oboznámil 

prítomných poslancov s návrhom úsporných opatrení v dôsledku výpadku podielových daní. 

Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prvá prognóza počíta s výpadkom podielových 

daní vo výške 40 000 eur druhá do výšky 105 000 eur a tretia do výšky 180 000 eur. Na 

základe týchto prognóz odporúčala RpRZ obci vypracovať plán úsporných opatrení na 

jednotlivé prognózy. Ako prvá prognóza 40000 eur tam obec nemusela prijímať žiadne 

opatrenia, pretože obec má rezervu v podielových daniach. V druhom prípade 105 tisíc eur 

tam obec prijala nasledovné opatrenie: šetrenie na platoch zamestnancov na originálnych 

kompetenciách v škole na dotáciách  pre občianske združenia, školy, odmeny zamestnancov 

školy, voľnočasové aktivity, rozvoj obce, údržby a rezervy podielových daní. Ďalej starosta 

hovoril, že ak by  došlo k  scenáru tri výpadku 180 000 eur tam by sa potom už pozastavilo 

splácanie úveru a ďalej by sa ešte viac znížili platy zamestnancov. Starosta hovoril, že zatiaľ 

sú škrtnuté iba výdavky školy tam išli učitelia školy s platmi o 20 % , dole organizáciám sú 

pozastavené dotácie, pretože nie sú žiadne akcie a sú stopnuté odmeny pre zamestnancov a 

voľnočasové aktivity školy. Starosta ďalej hovoril, že z dôvodu prerušenia vyučovacieho 

procesu marec, apríl a máj navrhuje, aby sa neplatili poplatky za školský klub deti a taktiež aj 

za materskú škôlku a školskú jedáleň. Ďalší návrh ktorý predniesol starosta bolo odpustenie 

poplatku za nájom podnikateľom, ktorý majú v prenájme obecné priestory a museli zatvoriť 

prevádzky z dôvodu Covid 19. Sú to tri prevádzky Martina Mačeková  predaj drobného 

tovaru - hračky, Vierka Kosturková - textil a kaderníctvo Daniela Šlosárová. Starosta hovoril 

že v rámci mimoriadnej situácie si obec uplatnila  nároky na úhradu nákladov cez 

ministerstvo vnútra od 9.4.2020 do výšky 1200 eur a to na nákup dezinfekčných prostriedkov 

pre obecný úrad a školu.  

 

Uznesenie č. 13/2020 

z X. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s mimoriadnou situáciou. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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



informáciu o prijatých opatreniach a aktivitách v rámci mimoriadnej situácie 

spôsobenou pandémiou COVID-19 

 

b)  s ch v a ľ u j e  

 z dôvodu prerušenia prevádzky ZŠ s MŠ Plaveč opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky nevyberať poplatky na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne a to počas prerušenia 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 odpustenie poplatkov za prenájom obecných priestorov za obdobie marec – máj  

pre nájomníkov, ktorí museli z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva 

zatvoriť svoje prevádzky.  

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 4 : Rozbor hospodárenie obce Plaveč za rok 2019, schválenie záverečného účtu 

obce.  

 

Rozbor hospodárenia za rok 2019 predniesla prítomným poslancom ekonómka obce 

Ing. Dana Pekárová. Informovala prítomných poslancov o rozbore plnenia príjmov 

a výdavkov za rok 2019, použitia prebytku hospodárenia, tvorbu a použitie prostriedkov 

rezervného a sociálneho fondu, finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným PO, 

založeným PO, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, ostatným PO a FO, bilanciu aktív a pasív 

k 31.12.2019, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019, hospodárenie príspevkových 

organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 

zákona č. 583/2004 a podnikateľskú činnosť.  

Rozbor hospodárenia obce za rok 2019 tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 14/2020 

z X. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.   

Rozbor hospodárenia obce Plaveč za rok 2019, schválenie záverečného účtu obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

1. záverečný účet obce Plaveč za rok 2019 s výrokom – celoročné hospodárenie bez 

výhrad, 



2. použitie prebytku v sume 143 397,40 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na – tvorbu 

rezervného fondu vo výške 143 397,40 €, 

3. čerpanie rezervného fondu na rok 2020 vo výške 115 155,55 € na rekonštrukciu 

kultúrneho domu a 28 241,85 na výstavbu chodníka k hradu Plaveč v rámci projektu 

,,Sprístupnenie NKP – hradu Plaveč pre peších turistov. 

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 5: Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za rok 2019.  

 

V ďalšom bode vystúpil kontrolór obce JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý predložil 

stanovisko kontrolóra k hospodáreniu obce v zmysle ust. § 18f ods. 1 písm, c/ zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého 

návrhu záverečného účtu za rok 2019. V zmysle predloženého stanoviska je návrh 

záverečného účtu spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje najmä údaje o plnení 

rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona. V zmysle § 16 ods. 10 zákona 

o rozpočtových pravidlách odporučil OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 

obce Plaveč za rok 2019 výrokom : 

a / celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

b/ schvaľuje použitie prebytku v sume 143 397,40 € na tvorbu rezervného fondu. 

Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2019 tvorí prílohu č.2 k tejto 

zápisnici. 

 

Uznesenie č. 15/2020 

z X. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za rok 2019. . 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozboru hospodárenia obce a záverečnému účtu 

obce za rok 2019. 

 



 

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 6: Návrh plánu protipožiarnych kontrol v obci Plaveč.  

 

Starosta hovoril poslancom, že v roku 2020 sa budú realizovať protipožiarne preven-

tívne prehliadky u fyzických osôb v tomto rozsahu na uliciach: 

 

 -ul. Kukučínová  

- ul. Janka Kráľa,  

- ul. Vansovej  

- ul. Dávidová,  

- ul. Jánošíková,  

- ul. Štefániková,  

- ul. Sv. Margity,  

- ul. Hviezdoslavova,  

- ul. I. Stodolu,  

- ul. Popradská,  

- ul. Námestie SNP,  

- časť Podzámok a Pastovník.  

 

Kontroluje sa izolácia, či nie sú popraskané omietky, predlžovacie káble ak ich tam občan má 

a používa ich, ďalej kontrola  komínov. V komisii budú traja hasiči.    

 

Plán kontrol na rok 2020 tvorí príloha č.3 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 16/2020 

z X. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. 

          Návrh plánu protipožiarnych kontrol v obci Plaveč. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) s ch v a ľ u j e  



 

plán protipožiarnych kontrol v obci Plaveč na rok 2020 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 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 7: Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku v podielovom spoluvlastníc-

tve.  

 

Starosta obce informoval poslancov o majetkovom vyporiadaní pozemku, kde obec spolu 

s ďalšími dvoma vlastníkmi je v podielovom spoluvlastníctve. Starosta predložil geometrický 

plán, kde bola znázornená parcela, ktorá sa odčlení od celkovej parcely a obec na nej bude 

figurovať v bezpodielovom vlastníctve - 1/1 ako výlučný vlastník. Poslanci s návrhom 

takéhoto vypriadania súhlasili.  

 

Uznesenie č. 17/2020 

z X. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.   

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v podielovom spoluvlastníctve. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 s ch v a ľ u j e  

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti vedenej na 

Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, parcely registra „E“ 

evidovanej na mape určeného operátu, parc. č. 103 záhrada o výmere 2367 m2, a to v zmysle 

Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva uzavretej medzi účastníkmi 

Vincent Tešľa, rod. Tešľa, nar. 24.01.1952, r. č. 520124 /281 trvale bytom Okružná 59/868, 

064 01 Stará Ľubovňa, Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, IČO: 00 330116 a 

Pavel Tešľa, rod. Tešľa, nar. 18.04.1952, r. č. 520418/281 trvale bytom Bernolákova 3/266, 

065 44 Plaveč, ktorou Obec Plaveč nadobudne do výlučného vlastníctva novovytvorenú 

parcelu KN-C parc. č. 6/3 záhrada o výmere 1022 m2 odčlenenú z parcely  KN-E, parc. č. 103 

geometrickým plánom geodeta Zdena Baláža – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 Nová 

Ľubovňa, autorizačne overený dňa 17.02.2020 Ing. Oľgou Mlynarčíkovou a úradne overený 

dňa 27.02.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou, č. : G1/103/2020 a zároveň sa vzdáva svojho 



podielu o veľkosti 62/160 – in z celku na parcele KN-E parc. č. 103 záhrada o zvyšnej výmere 

1615 m2 v prospech ostatných účastníkov Dohody. 

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 8: Žiadosť o prenájom pozemku na podnikateľskú činnosť.  

 

V tomto bode starosta predniesol poslancom žiadosť od Dávida Nemerguta, ul. 

Železničiarska 364/49, Plaveč, ktorá bola doručená v máji do podateľne obce. Žiadal o 

prenájom obecnej parcely na podnikateľskú činnosť. Tuto parcelu by chcel využiť na 

umiestnenie predajného stánku na predaj zmrzliny. Parcela sa nachádza pri fitness centre v 

celkovej výmere 3x4 m. Náklady na realizáciu všetkých prípojok si bude hradiť žiadateľ 

v plnej výške. Poslanci súhlasili a dohodli sa na prenájme  v celkovej výške 5 eur/m2 na rok. 

 

Uznesenie č. 18/2020 

z X. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

   Žiadosť o prenájom pozemku na podnikateľskú činnosť. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 s ch v a ľ u j e 

 

prenájom pozemku, časť parcely KN-C 698/1 o výmere 3x4 m pre účely umiestnenia 

predajného stánku na predaj zmrzliny žiadateľovi: Dávid Nemergut, Železničiarska 364/49, 

065 44 Plaveč a stanovuje cenu nájmu vo výške 5€/m2  na rok. Náklady na realizáciu všetkých 

prípojok si bude hradiť žiadateľ v plnej výške.  

 

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 9: Príprava a realizácia projektov.  

 

Starosta obce predniesol prítomným poslanom informáciu o investíciách obce.  

Chodník k NKP  



 prebieha realizácia projektu  

 termín dokončenia 10/2020 

 

Rozšírenie kamerového systému 

 prebieha prieskum trhu na zhotoviteľa  

 termín realizácie do 12/2020 

 

Rekonštrukcia MK- ul. Vansovej 

 zrealizované VO (1 Energy) 

 zmluva o dielo podpísaná  

 termín realizácie 6/2020  

 

Rozšírenie NN siete- Roveň 

 realizuje sa projektová dokumentácia  

 

 

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) 

 potreba navýšiť rozpočet a upraviť PD 

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 

Podané žiadosti: 

- Výzva predsedu PSK – vybavenie KD 

- Mikroprogram – detské ihrisko pri ZŠ 

Zrušené výzvy: 

- Rozvoj regiónov (Úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciou) 

Plánované výzvy: 

- IROP – rekonštrukcia autobusovej zastávky v smere na PREŠOV 

 

 

 

Uznesenie č. 19/2020 

z X. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Príprava a realizácia projektov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

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

 

informáciu starostu obce o prebiehajúcich a plánovaných investičných akciách obce. 

Hlasovanie: 



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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 10: Rôzne. 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť Jána Majerníčka, Podzámok 465 , Plaveč ktorý  

žiada  odkúpenie obecného pozemku pri jeho dome, pretože by si chcel  urobiť tam 

prístupovú cestu k rodinnému domu a vybudovať žumpu. Starosta ukázal túto parcelu 

poslancom na portály Geompa. Hovoril, že nebude to možné pretože parcela 204 je v 

ochrannom pásme hradu a je zahrnutá v koncepcii hradu a je to schválené  aj pamiatkovým 

úradom. Je urobený projekt  a do budúcna by bol problém pri realizácii tohto projektu ak by 

tam bol iný vlastník. Poslanci  nesúhlasili s odpredajom časti pozemku KN-E 1300/201, k. ú. 

Plaveč. 

 

Uznesenie č. 20/2020 

zo X. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

n e s ú h l a s í  

s odpredajom časti pozemku KN-E 1300/201, k. ú. Plaveč vo vlastníctve obce Plaveč 

žiadateľovi: Ján Majerníček, Podzámok , 065 44 Plaveč.  

 

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 10: Rôzne. 

 

V tomto bode starosta tlmočil poslancom návrh od pani Vavrdovej, že odpredá 

prednostne obci pozemok spolu s rodinným domom za účelom aby tam obec  vybudovala 

turisticko-informačné  centrum cena za m2  navrhla 15 eur. Poslanci by si chceli pred 

odkúpením pozemku vrátane domu urobiť obhliadku na mieste a pozrieť si dané objekty. 

Starostu poslanci poverili dohodnúť termín a čas obhliadky, ale zámer odkúpiť túto 

nehnuteľnosť sa im pozdáva. A to najmä pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu.  



 

 

Uznesenie č. 21/2020 

z X. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

a) s ch v a ľ u j e  

zámer odkúpiť pozemok KN-E 1303 o výmere 895 m2 a KN-E 1304 o výmere 525 m2 

ktorých súčasťou je aj nehnuteľnosť  rodinný dom  do vlastníctva obce Plaveč za účelom 

budovania turisticko-informačného centra, pričom maximálna cena kúpy predmetu kúpy 

nepresiahne 15€/m2. 

 

b) p o v e r u j e  

 starostu obce komunikovať s podielovými vlastníkmi, dohodnúť kúpnu cenu 

a pripraviť návrh kúpnej zmluvy na rokovanie obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 10: Rôzne. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o súdnom spore, ktorý vedie obec Plaveč. 

Žalobu podala p. Paulína Orechovská , ktorá sa domáha pozemku v blízkosti jej domova, 

ktorý je vo vlastníctve obce. Obec v tomto spore zastupuje advokát JUDr. Marián Geleneky.  

 

 

Uznesenie č. 22/2020 

z X. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Rôzne. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

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

 informáciu starostu obce o súdnom spore medzi Obcou Plaveč ako žalovanou stranou 

a Paulinou Orechovskou ako žalobcu v konaní o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 



vo vlastníctve obce Plaveč a to parcely registra KN-E 1448/104, KN-E 1502/301, KN-E 

1448/106, KN-E 38/100 a KN-E 4/100, vedené na LV č. 1352, k. ú. Plaveč.  

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 10: Rôzne. 

 

 

Starosta obce informoval poslancov že je potrebné zmeniť text uznesenia č.79 ešte 

z roku 2019 -  ukončenie stavby Domu kultúry. Počas porealizačného zamerania stavby bolo 

zistené starosta ešte raz pripomenul poslancom tento problém , 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. Teraz je potrebné, hovoril starosta, upraviť text uznesenia z roku 2019 

z dôvodu presnejšej formulácie textu.   

 

Uznesenie č. 23/2020 

z X. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Rôzne. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

 s ch v a ľ u j e  

zmenu uznesenia číslo 79/2019 zo VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 

14. Rôzne zo dňa 27. 11. 2019 nasledovne: 

Vypúšťa sa text:  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.  

a nahrádza sa textom: odkúpenie dielu 8 o výmere 7m2, k. ú. Plaveč, ktorý vznikol 

geometrickým plánom č. 76/2019, vypracoval Zdeno Baláž – geodet Nová Ľubovňa dňa 15. 

11. 2019 odčlenením od parcely KN-C 698/14 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Plaveč 

o výmere 144 m2, vedenú na LV č. 480 a ktorá sa pričleňuje k parcele 697 od vlastníka COOP 

Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov, IČO: 00 169 111 v cene 

max. 10,00 €/m2  do vlastníctva Obce Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč.  



 

 

Hlasovanie: 

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

Ľubomír Kober,  Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

K bodu 11 a12:  Interpelácie poslancov a záver. 

 

V tomto bode starosta informoval poslancov o projekte do ktorého by sa obec mohla zapojiť. 

Predmetom projektu by bola výmena asfaltového parkoviska pri Coop Jednota za vodoprie-

pustné plochy z betónových tvárnic, ako aj úprava chodníkov okolí jednoty, taktiež za betó-

nové tvárnice. S týmto poslanci nesúhlasili a odporúčali nájsť iné plochy, ktoré by sa mohli 

cez tento projekt realizovať. Starosta po diskusii s poslancami navrhli takto upraviť plochy pri 

cintoríne. Starosta povedal, že bude kontaktovať projektantov, či daný areál bude spĺňať po-

žiadavky projektu.  

 

V rámci interpelácie poslancov sa poslankyňa Mgr. Falatekova informovala, koľko 

tried prvákov sa otvára. Starosta odpovedal, že v ďalšom školskom roku to bude jedna trieda. 

Poslanec Ing. Girgoško poukázal na znečistený areál okolo ,,Verbiniek“ a že je potrebné to 

upratať. Starosta povedal, že komunikuje s povodím o tom, aby sa na vstupy na hrádzu osadili 

betónové panely, ktoré by zamedzili vstup traktorom ktoré tam vyvážajú odpad. Zároveň 

dodal, že pred mesiacom s pomocou VPP pracovníkov vyčistili okolie a vyniesli 10 vriec 

skla, rovnako aj plný kontajner komunálneho odpadu. 

 

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie OZ ukončil.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:48 hod. 

                                                                                      

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                     starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Dominik Lorek.                                               ……………………………….. 

 

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


