
U Z N E S E N I A    č. 59 – 69 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 12. 2. 2021 v zasadačke OcÚ v Plavči. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 59/2021  

z XIII.  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

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

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            

 

 

 

 

Uznesenie č. 60/2021 

z XIII.  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. Dominik Lorek, Ľubomír Kober, Ing. Miroslav Girgoško  

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

- určenie overovateľov zápisnice: Ing. František Figula, Ing. Vladimír Nemergut a zapisovateľa Ivetu 

Gallovú 

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                            Mgr. Peter Šlosár 

                                starosta obce, v. r.         

 

 

 



Uznesenie č. 61/2021 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Správa o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

správu o činnosti Obecnej rady za II. polrok 2020.  

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            

 
 

Uznesenie č. 62/2021 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

 

vyhodnotenie plnenia uznesení za II. polrok 2020.  

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.       

      

 
Uznesenie č. 63/2021 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Správa o inventarizácií majetku obce k 31. 12. 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

správu o inventarizácií majetku obce k 31. 12. 2020. 

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            



 
Uznesenie č. 64/2021 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

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

 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020.  

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            

 

 

 
Uznesenie č. 65/2021 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

a) s ch v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

 

b)  p o v e r u j e 

 

hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.   

 

 

V Plavči, 12. 2. 2021    

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            

 

 

 



 
Uznesenie č. 66/2021 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Audítorská správa o overení účtovnej závierky a konsolidovanej 

 účtovnej závierky za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

 

Audítorská správa o overení účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019. 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            

 

 

 Uznesenie č. 67/2021 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Schvaľovanie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) s ch v a ľ u j e 

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Plaveč na rok 2021 nasledovne: 

1. Dobrovoľný hasičský zbor Plaveč vo výške 1320 €, z toho 500 € na činnosť a 820 € na akcie, 

2. Folklórny súbor Plavčanka vo výške 1260 €, z toho 500 € na činnosť a 760 € na akcie, 

3. Folklórny súbor Kalina vo výške 860 €, z toho 500 € na činnosť a 360 € na akcie, 

4. OZ Džatky pre všetko vo výške 1050 €, z toho 250 € na činnosť a 800 € na akcie, 

5. TJ Poľnohospodár Plaveč v celkovej výške 4000 €, 

6. Gréckokatolícka charita Prešov v celkovej výške 300 €, 

7. Spišská katolícka charita v celkovej výške 300€, 

8. STK Plaveč vo celkovej výške 300 €. 

 

b) ž i a d a 

 

starostu obce v súlade s platným VZN obce Plaveč o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč 

uzatvoriť zmluvy o poskytnutí dotácií.  

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            



 

 

Uznesenie č. 68/2021 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10. 

Predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu ,,Vodozádržné opatrenia obce Plaveč.“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e 

predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Vodozádržné opatrenia obce 

Plaveč“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 a zabezpečenie maximálneho celkového 

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 11 181,35 EUR. 

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            

 

Uznesenie č. 69/2021 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11. 

Vysporiadanie pozemkov v rámci IBV – Roveň. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) r u š í 

uznesenie č. 55/2020 z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2020 

 

b) s ch v a ľ u j e 

a) odkúpenie nehnuteľnosti – diel 1 orná pôda o výmere 322 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 55/2020 zo dňa 30.11.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 

Nová Ľubovňa, úradne overený dňa 09.12.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-753/2020 

odčlenením  od parcely C-KN parc. č. 392/148 orná pôda o výmere 1950 m2, zapísanej na LV č. 1366, 

kat. územia Plaveč, pričom predmetný diel je pričlenený k parcele C- KN, parc. č. 392/149 orná pôda 

o výmere 196 m2, od vlastníka Pavel Tešľa, nar.: 18.04.1952, r. č.: 520418/281, trvale bytom 

Bernolákova 3/266, 065 44 Plaveč, občan SR do vlastníctva Obce Plaveč, ktorý bude v budúcnosti 

slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom a stanovuje kúpnu cenu vo výške 29,- Eur/1m2. 

 

b) odkúpenie nehnuteľnosti – diel 2 orná pôda o výmere 721 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 55/2020 zo dňa 30.11.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 

Nová Ľubovňa, úradne overený dňa 09.12.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-753/2020 

odčlenením  od parcely C-KN parc. č. 392/148 orná pôda o výmere 1950 m2, zapísanej na LV č. 1366, 

kat. územia Plaveč od vlastníka Pavel Tešľa, nar.: 18.04.1952, r. č.: 520418/281, trvale bytom 

Bernolákova 3/266, 065 44 Plaveč, občan SR do vlastníctva Obce Plaveč, ktorý bude v budúcnosti 

slúžiť ako stavebný pozemok a stanovuje kúpnu cenu vo výške 29,- Eur/1m2. 

 



c) odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4112, kat. územia Plaveč – parcela C-KN parcelné 

číslo 392/149 orná pôda o výmere 196 m2, ku ktorej bol geometrickým plánom č. 55/2020 zo dňa 

30.11.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 Nová Ľubovňa, úradne 

overený dňa 09.12.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-753/2020 pričlenený diel 1 orná pôda o 

výmere 322 m2, od vlastníkov Vladislav Heteš, nar. 01.09.1988 a Anna Hetešová, rod. Semková, nar. 

12.08.1992, obaja trvale bytom Lipová aleja 509/50 do vlastníctva Obce Plaveč, ktorý bude v 

budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,- 

Eur/1m2. 

 

d)  odkúpenie nehnuteľnosti – diel 4 orná pôda o výmere 1 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 55/2020 zo dňa 30.11.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 

Nová Ľubovňa, úradne overený dňa 09.12.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-753/2020 

odčlenením  od parcely C-KN parc. č. 392/180 orná pôda o výmere 774 m2, zapísanej na LV č. 4112, 

kat. územia Plaveč od vlastníkov Vladislav Heteš, nar. 01.09.1988 a Anna Hetešová, rod. Semková, 

nar. 12.08.1992, obaja trvale bytom Lipová aleja 509/50 do vlastníctva Obce Plaveč, ktorý bude v 

budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,- 

Eur/1m2. 

 

e) odkúpenie nehnuteľnosti – diel 6 orná pôda o výmere 134 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 28/2020 zo dňa 22.05.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 

Nová Ľubovňa, úradne overený dňa 27.08.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-434/2020 

odčlenením  od parcely C-KN parc. č. 392/8 orná pôda o výmere 2397 m2, zapísanej na LV č. 673, 

kat. územia Plaveč od vlastníkov Jozef Kosturko, nar. 11.07.1959, rod. č. 590711/7491 a Terézia 

Kosturková, rod. Mačeková, nar. 27.02.1960, r.č.: 605227/6692, obaja trvale bytom Ivana Stodolu 

480/2, 065 44 Plaveč do vlastníctva Obce Plaveč, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako stavebný 

pozemok a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,- Eur/1m2. 

 

f) odkúpenie nehnuteľnosti – diel 7 orná pôda o výmere 51 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 28/2020 zo dňa 22.05.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 

Nová Ľubovňa, úradne overený dňa 27.08.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-434/2020 

odčlenením  od parcely C-KN parc. č. 392/8 orná pôda o výmere 2397 m2, zapísanej na LV č. 673, 

kat. územia Plaveč od vlastníkov Jozef Kosturko, nar. 11.07.1959, rod. č. 590711/7491 a Terézia 

Kosturková, rod. Mačeková, nar. 27.02.1960, r.č.: 605227/6692, obaja trvale bytom Ivana Stodolu 

480/2, 065 44 Plaveč do vlastníctva Obce Plaveč, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako stavebný 

pozemok a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,- Eur/1m2. 

 

g) odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 673, kat. územia Plaveč – parcela C-KN parcelné číslo 

392/113 orná pôda o výmere 322 m2 od vlastníkov Jozef Kosturko, nar. 11.07.1959, rod. č. 

590711/7491 a Terézia Kosturková, rod. Mačeková, nar. 27.02.1960, r.č.: 605227/6692, obaja trvale 

bytom Ivana Stodolu 480/2, 065 44 Plaveč do vlastníctva Obce Plaveč, ktorý bude v budúcnosti slúžiť 

ako prístupová cesta k stavebným pozemkom a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,- Eur/1m2. 

 

h) predaj nehnuteľnosti – diel 25 orná pôda o výmere 385 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 28/2020 zo dňa 22.05.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11 

Nová Ľubovňa, úradne overený dňa 27.08.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-434/2020 

odčlenením  od parcely C-KN parc. č. 1112/214 orná pôda o výmere 4719 m2, zapísanej na LV č. 

1352, kat. územia Plaveč, pričom predmetný diel je pričlenený k parcele C- KN, parc. č. 392/116 orná 

pôda o výmere 743 m2, z vlastníctva Obce Plaveč do vlastníctva Jozef Kosturko, nar. 11.07.1959, rod. 



č. 590711/7491 a Terézia Kosturková, rod. Mačeková, nar. 27.02.1960, r.č.: 605227/6692, obaja trvale 

bytom Ivana Stodolu 480/2, 065 44 Plaveč, pričom kúpna cena je stanovená vo výške 1,- Eur/1m2. 

 

i) predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1, kat. územia Plaveč – parcely C- KN parc. č. 6/3 záhrada 

o výmere 1022 m2, z vlastníctva Obce Plaveč do vlastníctva Pavel Tešľa, nar.: 18.04.1952, r. č.: 

520418/281, trvale bytom Bernolákova 3/266, 065 44 Plaveč, občan SR, pričom kúpna cena je 

stanovená vo výške 29,- Eur/1m2. 

 

Predmetný  predaj a odkúpenie pozemkov sa realizuje v súlade s koncepciou rozdeľovania pozemkov 

v tejto lokalite za účelom vysporiadania pozemkov pre IBV Roveň. 

 

V Plavči, 12. 2. 2021     

                                                                         Mgr. Peter Šlosár 

              starosta obce, v. r.            

 

 

 


