
Z Á P I S N I C A 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 11. 12 .2020 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

 

 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková, 

2. Ing. Miroslav Girgoško -  15:50 hod. 

3. Mgr. Dominik Lorek - 15:31 hod. 

4.   Ing. Vladimír Nemergut 

5. Martina Mačeková,  

6.   Mgr. Patrik Pčolka 

7. Mgr. Monika Vojteková 

 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

Program: 

  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania. 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa. 

3. Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 4. 

4. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021. 

5. Návrh plánu investičných akcií obce na rok 2021. 

6. Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Plaveč. 

8. Návrh VZN č. 1/2020 obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2021. 

9. Návrh VZN č. 2/2020 obce Plaveč o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa    

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

2020. 

10. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč. 

11. Návrh VZN č. 4/2020 obce Plaveč o správe a prevádzkovom pohrebiska obce Plaveč. 

12. Návrh VZN č. 5/2020 obce Plaveč o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč 

13. Zámena pozemku v rámci IBV Roveň. 

14. Rôzne. 

15. Interpelácie poslancov, diskusia. 

16. 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 Ing. František Figula 

a poslanec Ľubomír Kober sa ospravedlnili. 

 

Uznesenie č. 43/2020  

z XII.  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

program XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik 

Pčolka, 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: Mgr. Monika Voteková, Ing. Vladimír Nemergut, Martina Mačeková 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Lenka 

Falateková a  zapisovateľ Iveta Gallová. 

 

 

Uznesenie č. 44/2020 

z XII.  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: Mgr. Monika Voteková, Ing. Vladimír Nemergut, Martina Mačeková  



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

- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Lenka Falateková a zapisovateľa Ivetu 

Gallovú 

program XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik 

Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 3 : Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – 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 ekonómka obce Ing. Dana 

Pekárová., ktorá predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu na rok 2021.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 26.11.2019 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.  

 

 

Uznesenie č. 45/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

  s ch v a ľ u j e    

zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 4 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik 

Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

 



- - - - - - 

 

K bodu 4: Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021. 

 

O návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021 informoval prítomných 

poslancov starosta obce. Poslanci boli oboznámení  s povinnosťou zvolať zasadnutie OZ minimálne 1x 

za štvrťrok. Došiel Mgr. Dominik Lorek. Starosta obce poznamenal, že počas roku 2020 je 

plánovaných celkovo 5 zasadnutí. 

Prítomní poslanci  predložený návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021 schválili a prijali nasledovné 

uznesenie. 

 

Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 tvorí prílohu č. 2  k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 46/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s ch v a ľ u j e 

 

návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Plaveč na rok 2021.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková,  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 plánu investičných akcií obce na rok 2021. 

 

Starosta obce predniesol prítomným poslanom návrh plánu investičných akcií na rok 2021. 

Došiel poslanec Ing. Miroslav Girgoško. 

Rekonštrukcia MK – ul. Dávidova 

 predpokladaná hodnota do 30 tisíc eur 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

 investičná akcia za 50 466,80 eur (30 000 dotácia MV SR, 20 466,80 eur obec) – presun 

z roku 2020 

 navýšený rozpočet  

 ukončenie projektu do 12/2021 



Vybavenie odborných učební v obci Plaveč 

 ukončená kontrola VO 

 podpísaná zmluva,  

 zrealizovanie do 6/2021 

Zberný dvor v Obci Plaveč 

 schválená žiadosť, 

 prebieha kontrola VO 

 začiatok realizácie 3/2021 

 investičná akcia za 385 676,58 eur (19 283,83 spolufinancovanie) 

Rekonštrukcia nevyužitých priestorov na KC 

 schválený zámer, podaná žiadosť, VO zrealizované, zmluva na zhotoviteľa podpísaná, 

 termín realizácie do 6/2020, ale predĺžené 

 investičná akcia za 17 279,50 eur (100% financované z rozpočtu MAS) 

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v Obci Plaveč 

 vypracovaná PD 

 podaná žiadosť 

 investičná akcia za 43 893,82 eur (12 266,67 eur – dotácia MAS) 

 VO zrealizované, víťazná cena 37 740,31 eur (úspora 6153,51 eur)  

Nákup drevenice-dom ľudovej kultúry 

 Investičná akcia za 21 000 eur 

Vodozádržné opatrenia v Obci Plaveč 

 Pripravená PD pre SP 

Rozšírenie NN siete-Roveň 

 Projektová dokumentácia pripravená pre ÚR a SP 

Obnova hradu Plaveč 

 Výzva MK je už vyhlásená, čaká sa na UPSVaR 

 

 

Uznesenie č. 47/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Návrh plánu investičných akcií obce na rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s ch v a ľ u j e 

 

plán investičných akcií obce Plaveč na rok 2021 podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. Miroslav Girgoško, 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 rozpočtu obce Plaveč na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 

 

Ďalším bodom programu bol návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom Ing. Dana 

Pekárová, ktorá predniesla poslancom tento návrh.  

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 tvorí príloha č. 3 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 48/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. 

Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 

 

a)  s ch v a ľ u j e   

1. rozpočet obce Plaveč na rok 2021 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 2021 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 2022 a 2023.  

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 7: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Plaveč. 

 

O návrhu rozpočtu obce Plaveč informoval prítomných poslancov JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. 

Predkladané odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce bolo spracované na základe návrhu rozpočtu 

obce na príslušné roky, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  



Návrh rozpočtu obce bol preskúmaný z hľadiska jeho zákonnosti a súladu s právnymi 

predpismi SR a nariadeniami obce Plaveč, z hľadiska metodickej správnosti rozpočtovej klasifikácie 

stanovenej Ministerstvom financií SR, z hľadiska efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti 

navrhovaného nakladania s rozpočtovými prostriedkami i z hľadiska povinnosti obce zostaviť návrh 

viacročného rozpočtu. Na základe uvedených skutočností odporúča obecnému zastupiteľstvu obce 

Plaveč predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2022 – 

2023 vziať na vedomie. Prítomní poslanci predložený návrh schválili a prijali nasledovné uznesenie: 

 

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

2023 tvorí prílohu č.4  k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 49/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Plaveč.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Plaveč na rok 2021 s výhľadom na rok 2022 

a 2023. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. Miroslav Girgoško, 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 VZN č. 1/2020 obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné  odpady na rok 2021.  

 

Starosta obce informoval poslancov, že aj na rok 2021 sa zvýšia náklady za vývoz TKO 

z dôvodu, že spoločnosť Ekos navýšila poplatok. Poslancom bol predložený návrh s tým, aby sa 

poplatok pre obyvateľov nezvýšil, ale aby sa zredukoval počet vývozov, čím sa dosiahne úspora, ktorá 

by čiastočne pokryla zvýšené náklady. Hlavná zmena sa týka počtu vývozov. Doteraz bol určený 

vývoz jedenkrát do mesiaca pre jednu osobu, po novom to budú dve osoby. Vývoz každý tretí týždeň 

bude v roku 2021 bude určený pre tri osoby v domácnosti, doteraz to boli dve. U ostatných skupinách 

nedochádza k zmene. Starosta tiež navrhol ďalšiu úľavu a to pre študentov v zahraničí a to znížením 

poplatku o 70%. V rámci tohto bodu sa diskutovalo aj na zber kuchynského odpadu. Poslankyňa 

Mačeková navrhla osloviť firmu zo Starej Ľubovne, ktorá to realizuje zadarmo. Starosta povedal, že sa 

bude touto problematikou zaoberať v najbližších mesiacoch, pretože zatiaľ nemá bližšie informácie 



a ohľadom toho sa nekonalo ani žiadne iné stretnutie v rámci okresu, keďže aj ostatné obce nemajú 

v tejto problematike jasno.  

 

Návrh VZN č. 1/2020 obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

odpady na rok 2021 tvorí príloha č.5 k tejto zápisnici. 

 

 

 

Uznesenie č. 50/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Návrh VZN č. 1/2020 obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady na rok 2021.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s a   u z n á š a  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 obce Plaveč o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2021.  

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 9: Návrh VZN č. 2/2020 obce Plaveč 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 navrhol a vysvetlil poslancom rozpočet pre školu, škôlku a ŠKD ktoré financuje 

obec. Vysvetlil, čo všetko sa z rozpočtu, ktorý predstavuje 144 tisíc eur na rok financuje.   

 

Návrh VZN č. 2/2020 obce Plaveč 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.6 

k tejto zápisnici. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 51/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Návrh VZN č. 2/2020 obce Plaveč o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2021.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s a   u z n á š a 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2020 obce Plaveč o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

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

2021.  

 

 

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

 

K bodu 10: Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

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

Plaveč. 

 

V tomto bode informoval starosta o výške poplatkoch, ktoré súvisia s prevádzkou školskej 

jedálne. K žiadnym zmenám oproti minulému roku nedošlo, ale starosta navrhol prijať toto VZN, 

pretože doteraz sa upravovalo formou dodatkov iba v konkrétnom bode a to bolo často zmätočné. 

Preto sa prijatím tohto VZN zruší nielen predošlé VZN ale aj všetky dodatky a bude to priehľadnejšie.   

 

Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč tvorí príloha č.7 

k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 52/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 



s a    u z n á š a  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2020 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. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu 11: Návrh VZN č. 4/2020 obce Plaveč o správe a prevádzkovom pohrebiska obce Plaveč. 

 

Starosta informoval, že podľa nového zákona o pohrebníctve bolo potrebné určiť ochranné 

pásmo v ktorom je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť. Navrhnuté boli 2 metre od hranice 

pozemkov. Zároveň sa upravili aj poplatky za pochovávanie osôb, ktoré nemali v Plavči trvalý pobyt. 

Starosta navrhol v sekcii B a C poplatok na 500 eur, nájom v sekcii C 20 € na 20 rokov. Poslanec 

Girgoško navrhol vyšší poplatok. Poslankyňa Vojteková reagovala, že je to prehnané. Poslanec Figula 

povedal, že navrhnutý poplatok je vhodný keď si to porovnáme s okolitými dedinami. 

 

Návrh VZN č. 4/2020 obce Plaveč o správe a prevádzkovom pohrebiska obce Plaveč tvorí príloha č.8 

k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 53/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11. 

Návrh VZN č. 4/2020 obce Plaveč o správe a prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Plaveč 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s a    u z n á š a 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2020 obce Plaveč o správe a prevádzkovom poriadku 

pohrebiska.  

 

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 



 

K bodu 12: Návrh VZN č. 5/2020 obce Plaveč o určení miest a plôch na vylepovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč 

 

Z dôvodu upozornenia prokurátora, ktorý podal protest na VZN č. 59 o určení miest a plôch na 

vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč 

bolo potrebné dané VZN upraviť a to v súlade so zákonom. Starosta pripravil VZN, kde došlo 

predovšetkým k zmenám ktoré boli sporné a protizákonné. Starosta informoval, že do 90 dní musí 

o zmenenom VZN informovať prokurátora okresnej prokurátori v SĽ.  

 

Návrh VZN č. 5/2020 obce Plaveč o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč tvorí príloha č.9 k tejto zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 54/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12. 

Návrh VZN č. 5/2020 obce Plaveč o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s a    u z n á š a 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 obce Plaveč o určení miest a plôch na vylepovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč. 

 

 

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 13: Zámena pozemku v rámci IBV Roveň. 

 

V rámci tohto bodu sa riešila zámena pozemku v rámci IBV Roveň. Zámer bol schválený na 

predchádzajúcom zastupiteľstve podľa ktorého sa pripravil GP, ktorý poslancom starosta ukázal. 

Pozemok p. Tešľu je ale väčší o 21 m2 čo bolo potrebné vyriešiť doplatkom. Starosta informoval, že sa 

s p. Tešľom stretol a rozdiel, ktorý mu treba doplatiť chce vo výške 35 eur, avšak starosta považoval 

túto cenu za vysokú a nakoniec sa dohodli na 29 eur a túto sumu predložil poslancom. Poslanci po 

krátkej diskusii sa dohodli na sume 29 € a schválili uznesenie.  

 



 

Uznesenie č. 55/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13. 

Zámena pozemku v rámci IBV Roveň.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e   

zámenu majetku obce Plaveč v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to formou zámennej zmluvy, pozemok – parcelné číslo 

KN-C 6/3 o výmere 1022 m2, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Plaveč s pozemkom, parcelné číslo KN-C 

392/194 o výmere 721 m2 a pozemkom KN-C 392/149 – diel 1 o výmere 322 m2, k. ú. Plaveč ktoré 

vznikli odčlenením z parcely KN-C 392/148 geometrickým plánom č. 55/2020 geodeta Zdeno Baláž – 

GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 Nová Ľubovňa, úradne overený dňa 9. 1. 2020 Ing. Jarmilou 

Firmentovou pod č. G1-753/2020 vo vlastníctve Pavel Tešľa, Bernolákova 266/3, 065 44 Plaveč. 

Rozdiel výmery parciel ktoré sú predmetom zámeny predstavuje 21 m2. Uvedený výmer obec Plaveč 

odkupuje do svojho výlučného vlastníctva za stanovenú kúpnu cenu, ktorá predstavuje 29€/m2. 

Zámena pozemkov sa realizuje v súlade s koncepciou rozdeľovania pozemkov v tejto lokalite, za 

účelom vysporiadania pozemkov pre IBV Roveň.  

 

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

K bodu 14: Rôzne.  

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Pekár Hudákovej, kde pred jej pozemkom je časť 

obecnej parcely. Starosta povedal, že sa síce jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, ale obec nebráni 

prechodu na jej pozemok a preto treba rozlišovať predaj pozemkov takýmto spôsobom. Preto navrhol 

sumu 10 eur/1 m2. 

 

Uznesenie č. 56/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13. 

Rôzne.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) s ú h l a s í 



so zverejnením zámeru odpredaja pozemku, parcelné číslo KN-E 708/363 – ostatná plocha o výmere 

94 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1352, k. ú. Plaveč, podľa predloženého grafického návrhu 

a navrhuje kúpnu cenu 10 €/m2 

 

b) ž i a d a 

 

starostu obce v prípade, že nebudú vznesené námietky k zámeru odpredaja pozemku v zákonom 

stanovenej lehote zverejnenia, pripraviť podklady pre schválenie odpredaja. 

 

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu 14: Rôzne.  

 

Starosta predložil poslancom žiadosť p. Kalakaja, ktorý požiadal o dopustenie za vodné. 

Starosta informoval o tom, ako došlo k poškodeniu vodovodnej prípojky. Dom pred ktorým voda 

unikla nebol napojený na hlavný prívod a z dôvodu poškodenia koncového ventila došlo k úniku vody. 

Z celkovej fakturovanej sumy 1184,40 eur navrhol starosta odpustiť 1000 eur a zvyšnú časť doplatí 

majiteľ domu.  

 

Uznesenie č. 57/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13. 

Rôzne.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e   

odpustenie poplatku za vodné pre žiadateľa: Jozef Kalakaj, Školská 98/16, 065 41 Ľubotín v dôsledku 

samovoľného úniku vo vodovodnej šachte na odbernom mieste: Sv. Margity 83, Plaveč vo výške 1000 

eur.  

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 



K bodu 14 a 15 : Interpelácie poslancov, diskusia a záver. 

 V tomto bode navrhla skupina poslancov zvýšiť plat starostu obce o 30 % z dôvodu, že aj 

napriek tomu, že pracoval aj v čase pandemickej situácie na normálny úväzok, znížil si plat z dôvodu 

úsporných opatrení. Starosta obce povedal, že to považoval za správne znížiť si v tejto situácií plat  

a povedal, že ak si myslia, že by sa mi mal plat navýšiť, tak dá o tomto návrhu hlasovať a nechá na 

každom, aby hlasoval podľa svojho uváženia. Poslanci súhlasili s návrhom a prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 58/2020 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13. 

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 30 % podľa §4 ods. 2.  s účinnosťou od 1. 1. 2021.  

Hlasovanie: 

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

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

- - - - - - 

 

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

a zasadnutie OZ ukončil.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:07 hod. 

                                                                                      

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                     starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Lenka Falateková                                               ……………………………….. 

 

Mgr. Patrik Pčolka                                                       ……………………………….. 


