ZÁPISNICA
zo XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč,
ktoré sa konalo 30. 04 .2021 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, - 17.30 hod.
6. Martina Mačeková,
7. Ing. Vladimír Nemergut
8. Mgr. Patrik Pčolka
9. Mgr. Monika Vojteková
Ďalej prítomní hostia:
- viď. prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie a schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Návrh na schválenie investičného zámeru.
Návrh plánu protipožiarnych prehliadok v obci Plaveč na rok 2021.
Problematika verejného vodovodu a kanalizácie.
Rozbor hospodárenia obce Plaveč za rok 2020, schválenie záverečného účtu obce za rok 2020.
Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za rok 2020.
Návrh na prenájom pozemku.
Vysporiadanie pozemkov v rámci IBV – Roveň.
Informácia o investičných akciách obce.
Rôzne.
Interpelácie poslancov, diskusia.
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 8 poslancov Mgr.
Dominik Lorek dôjde neskôr. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

Uznesenie č. 1/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
program XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, 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: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Lenka Falateková, Martina Mačeková
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Parik Pčolka, Ľubomír Kober
a zapisovateľa Ivetu Gallovú

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing.
Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 3 : Návrh na schválenie investičného zámeru.
Starosta oboznámil poslancov o žiadosti Martiny Šidlovskej, ktorá požaidal o stanivsko obce
k pipravovanému zámeru na pozemku v blízkosti školy. Žiadateľka chce odpredať pozemok
súkromnému investorovi, ktorý chce na daných parcelách postaviť bytový dom. Navrhovaný bytový
dom nebude prevyšovať školu ani susedné bytovky. Investor si podmieňuje kúpu pozemku na základe
zastupiteľstva. Ak by bol územný plán obce platný, ale nie je, lebo je záväzný, preto musí byť
schválený zastupiteľstvom. Bytovka má byť 4 poschodová s parkoviskom. Investor po kúpe pozemku

príde prezentovať výstavbu. Girgoško sa opýtal, či sa musí zámer schvaľovať. A či nie je rozumnejšie
rovno schvaľovať aj výstavbu. Starosta vysvetlil, že to je len návrh.

Uznesenie č. 3/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3.
Návrh na schválenie investičného zámeru.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
investičný zámer – výstavbu bytového domu na parcelách KN-C 698/6 a KN-C 698/7 vo vlastníctve
Martina Šidlovská, Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut,
Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: Ing. Miroslav Girgoško
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 4: Návrh plánu protipožiarnych prehliadok v obci Plaveč na rok 2021.

V tom bode starosta oboznámil poslancov, že je presunutý plán protipožiarnych prehliadok z
roku 2020 kvôli pandémii. V spolupráci s Koberom sa vyberú ulice, na ktorých sa bude vykonávať
plán protipožiarnych prehliadok. V tomto roku sa budú realizovať protipožiarne preventívne
prehliadky u fyzických osôb v tomto rozsahu:
- 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.
Uznesenie č. 4/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.
Návrh plánu protipožiarnych prehliadok v obci Plaveč na rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e

plán protipožiarnych prehliadok v obci Plaveč podľa predloženého návrhu

b) p o v e r u j e
starostu obce v spolupráci s veliteľom DHZO zriadiť kontrolné skupiny, vymenovať ich členov
a odovzdať im menovacie dekréty.

Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Martina Mačeková, Ing.
Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 5: Problematika verejného vodovodu a kanalizácie.
Tento bod bol zaradený do programu kvôli tomu že na ČOV bol stále zápach. Reaktor č.1 bol
poškodený a nefungovalo to tak, ako by malo. Bolo potrebné vymeniť elementy, keď tu boli
pracovníci z Ekoservisu, ktorí zabezpečujú obci technologický servis. Výmena čerpadla bola vo
vlastnej réžii. Je potrebné zriadiť fond opráv ČOV a kanalizácie, pretože doposiaľ všetky náklady boli
platené z rozpočtu obce. Došiel Mgr. Dominik Lorek. Problém bol odstránený a už nie je zápach.
Reaktory sú opotrebované a je potrebné ich opraviť. V rámci tohto bodu starosta navrhuje, aby sa
vyčlenilo časť peňazí do rezervného fondu v prípade havarijného stavu do budúcnosti. Taktiež aj
vodojem je v dezolátnom stave a preto do budúcna bude potrebné previesť údržbu. Poslanci súhlasili.

Uznesenie č. 5/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5.
Problematika verejného vodovodu a kanalizácie.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce o problematike miestneho vodovodu a kanalizácie
b) s ch v a ľ u j e


vytvorenie Rezervného fondu opráv ČOV a vodovodu.

Hlasovanie:
Za uznesenie: 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: Rozbor hospodárenia obce Plaveč za rok 2020, schválenie záverečného účtu obce za
rok 2020.

Rozbor hospodárenia za rok 2020 predniesla prítomným poslancom ekonómka obce Ing. Dana
Pekárová. Informovala prítomných poslancov o rozbore plnenia príjmov a výdavkov za rok 2020,
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 31.12.2020, prehľad o stave a vývoji dlhu
k 31.12.2020, 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 2020 tvorí príloha č.1 k tejto zápisnici

Uznesenie č. 6/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6.
Rozbor hospodárenia obce Plaveč za rok 2020, schválenie záverečného účtu obce za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet obce Plaveč za rok 2020 s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad,
2. použitie prebytku v sume 149 005,70 € 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 118 005,70 €,
 tvorbu rezervného fondu opráv ČOV a vodovodu vo výške 10 000,00 €,
3. čerpanie rezervného fondu na rok 2021 vo výške 21 000,00 € na tieto účely:
 dovybavenie detského ihriska 5 000,00 €,
 projektové dokumentácie v rámci rozvoja obce 10 000,00 €,
 oprava vstupných schodov do škôlky 6 000,00 €.
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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: Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za rok 2020.
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 2020. 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 2020 výrokom :
a / celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) schvaľuje 1. použitie prebytku v sume 149 005,70 € na tvorbu rezervného fondu a tvorbu
rezervného fondu opráv ČOV a vodovodu v príslušnej výške
2. čerpanie rezervného fondu vo výške 21 000 € na príslušné investičné akcie uvedené
v návrhu uznesenia
Stanovisko kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2020 tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 7/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.
Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za rok 2020.
b e r i e n a v e do m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozboru hospodárenia obce a záverečnému účtu obce za rok
2020.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik Lorek, Martina
Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: Ľubomír Kober
Zdržal sa hlasovania: nikto
-----K bodu 8: Návrh na prenájom pozemku.
V tomto bode starosta oboznámil poslancov s návrhom o prenájme pozemku. Súvisí s plánom
obnovy a rozvoja obcí. Park pri jednote o ktorý sa obec stará čiže udržiava ho je potrebné
revitalizovať. Plánujú sa výzvy na revitalizáciu verejných priestranstiev, ale zapojiť sa do výzvy môžu
iba obce. Preto je potrebné urobiť s Coop Jednotou nejaký vlastnícky vzťah stačí ak bude len nájomný.
Jednota súhlasí s nájmom. Symbolická cena nájmu by bolo 1€ na jeden rok. Starosta uzatvorí
nájomná zmluvu s Jednotou na dĺžku 6 rokov. Zmluva sa pripraví aj na dlhšie ako 6 rokov a to formou
dodatku, ak by si to vyžadoval projekt.
Uznesenie č. 8/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8.
Návrh na prenájom pozemku.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e

prenájom pozemku, parcelné číslo KN-C 698/18 – zastavaná plocha a nádvorie v celkovej
výmere 1279 m2 vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, s. d., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO:
00 169 111 nájomcovi – Obci Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, IČO: 00 330 116
a stanovuje výšku nájmu 1€/rok.
b) p o v e r u j e
starostu obce uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom a nájomcom vo výške nájmu
schválenej obecným zastupiteľstvom obce Plaveč.
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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: Vysporiadanie pozemkov v rámci IBV - Roveň.
Keď bolo schvaľovanie cesty na Roveň - jedná sa o vrchnú cestu. Geometrický plán je
schválený, ide o vrátenie pozemku pánovi Ing. Salamonovi. Prístup z druhej strany na zadnú cestu je
už pripravený. V rámci vysporiadania pozemkov starosta navrhuje urobiť zámenu medzi obcou Plaveč
a pani Nízkou. Tá ma ale väčší rozmer, ale po rozhovore s p. Nízkou sa starost adohodl, že rozdiel by
obec nedoplácala, čo je cca. 100 m.

Uznesenie č. 9/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9.
Vysporiadanie pozemkov v rámci IBV – Roveň.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
a) predaj nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, Obec
Plaveč, kat. územie Plaveč – parcela č. 392/158 orná pôda o výmere 401 m2, ktorá bola
odčlenená z parcely C – KN č. 392/154 orná pôda o výmere 2472 m2 geometrickým plánom
č. 22/2020 zo dňa 25.05.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11
Nová Ľubovňa, autorizačne overeným dňa 26.05.2020 Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, úradne
overený dňa 04.06.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-288/2020 z vlastníctva Obce
Plaveč do výlučného vlastníctva Jozefa Šalamona, rod. Šalamona, nar.: 17.01.1969, r. č.:
690117/9450, trvale bytom Hviezdoslavova 13/117, 065 44 Plaveč, štátny občan Slovenskej
republiky, štátna príslušnosť: slovenská, pričom kúpna cena je stanovená vo výške 1,Eur/1m2.
b) predaj nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, Obec
Plaveč, kat. územie Plaveč – parcela č. 392/159 orná pôda o výmere 657 m2, ktorá bola
odčlenená z parcely C – KN č. 392/154 orná pôda o výmere 2472 m2 geometrickým plánom
č. 22/2020 zo dňa 25.05.2020 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, Nová Ľubovňa 364, 065 11
Nová Ľubovňa, autorizačne overeným dňa 26.05.2020 Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, úradne

overený dňa 04.06.2020 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-288/2020 z vlastníctva Obce
Plaveč do vlastníctva Ing. Radoslav Šalamona, rod. Šalamona, nar.: 27.07.1971, r. č.:
710727/9454, trvale bytom Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov, štátny občan Slovenskej
republiky, štátna príslušnosť: slovenská, pričom kúpna cena je stanovená vo výške 1,Eur/1m2.
c) zámenu nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, Obec
Plaveč, kat. územie Plaveč – parcela č. 392/168 orná pôda o výmere 235 m2 z výlučného
vlastníctva Obce Plaveč do výlučného vlastníctva Anny Nízkej, rod. Vargovej, nar.:
19.02.1962, r. č.: 625219/6687, trvale bytom Mierová 1090/22, 064 01 Stará Ľubovňa, štátna
občianka Slovenskej republiky, štátna príslušnosť: slovenská za nehnuteľnosť vedenej na
Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, Obec Plaveč, kat. územie Plaveč – parcela
č. 392/139 – orná pôda o výmere 332 m2 z výlučného vlastníctva Anny Nízkej, rod. Vargovej,
nar.: 19.02.1962, r.č.: 625219/6687, trvale bytom Mierová 1090/22, 064 01 Stará Ľubovňa do
výlučného vlastníctva Obce Plaveč a to bez povinnosti finančného vyrovnania.

Predmetný predaj pozemkov sa realizuje v súlade s koncepciou rozdeľovania pozemkov v tejto
lokalite za účelom vysporiadania pozemkov pre IBV Roveň.
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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 o investičných akciách obce.
V tomto bode starosta oboznámil poslancov o investičných akciách, ktoré sú v realizácii,
plánované a podané v tomto roku a podané projekty na tento rok. Ako prvé hovoril o investičných
akciách ktoré sú v realizácii – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a vybavenie odborných učební v Obci
Plaveč.
Plánované v tomto roku:
1. Zberný dvor Plaveč - zmluva nadobúda účinnosť až dňom podpisu. Ministerstvo žiada aby sa
opakovalo verejné obstarávanie. Chyba nastala na strane Ministerstva, kvôli tomu že neskoro
kontrolovali podpísanie zmlúv. Vyhrala firma z Tatranskej Polianky.
2. Rekonštrukcia na komunitnom centre - je podaná žiadosť. Termín realizácie je do 6/2021, ale bude
sa predlžovať.
3. Rekonštrukcia autobusovej zastávke - žiadosť je podaná cez MAS, ale aj cez PSK. Verejné
obstarávanie je zrealizované,víťazná cena je 37 740,31 € ( úspora 6153,51 €).
4. Nákup drevenice - kvôli pandémii Covid - 19 sa nedá vybavovať, lebo vlastníci sú z Českej
Republiky.
5. Rekonštrukcia ul. Dávidová - predpokladaná suma je do 30 000 €. Spustí sa verejné obstarávanie na
dodávateľa v máji. Musí sa upraviť dažďová kanalizácia a rozšíriť cesta.
6. Rozšírenie NN siete-Roveň - zaplatili sa projektová dokumentácia. Náklady na projektovú
dokumentáciu budú preplatené.

7. Obnova hradu - Ministerstvo Kultúry poskytne peniaze na obnovu. Žiada sa 33 000 € na materiál
(kamenivo, vápno,...). Toho roku na hrade nebude pracovať 20 ľudí ako po minulé roky ,ale
pravdepodobne bude to iba polovica.
8. Elektronabíjacia stanica - prebieha proces hodnotenia. Nie sú ešte výsledky.
Podané projekty na tento rok:
1. BIOHRAD - v rámci toho projektu ,ktorý by sa mal realizovať cez Štátnu ochranu prírody by
sa mala urobiť štúdia ohľadom osvetlenia a vybudovať murované vtáčie búdky pre vzácne
vtáky. Náklady 1600 €, požadovaná dotácia 1500 €. Robil by to koordinátor.
2. Výzva MIRI - názov: Zabezpečenie správcovskej služby a pokračovanie v obnove hradu so
zapojením nezamestnaných. Ministerstvo vyhlásilo výzvu len na občianske združenia
nakoniec sa podala cez Džatky pre všetko. Náklady sú 34 412,75 €, dotácia je 30 917,45 €
(90%).Schvaľovanie ma prebiehať v máji a ukončenie do októbra. V tom je zahrnutá aj mzda
pre ekonómku
3. Výzva zastupiteľstva PSK - schválenie na do vybavenie kuchyne v dome kultúry.
4. Výzva pre región PSK- rekonštrukcia autobusovej zastávky v smere do Prešova.
5.

Výzva predsedu PSK - Plaveč v premenách času.

6. Vodozádržné opatrenia v Obci Plaveč - Je pripravená PD pre SP, prebieha EIA a čaká sa na
ÚK a SK pre SP.
7. Rozšírenie siete cyklotrasa Plaveč - Poľsko - Kostrová sieť prepája okolie regiónu. Stretnutie
Čirč, Plaveč, Údol, Orlov.
Príprava PD v rámci výziev plánu obnovy:
1. Roveň - príprava PD na komplet siete (kanál, voda, plyn) z dôvodu čerpania fondov. Je to
rozdelené na tri etapy. Starosta dal vypracovať cenové kalkulácie, prvý návrh bol z firmy z KE
- 14 000 €, Prešov na komplet celej siete 14 000 €, Popradská firma 19 000 €. Najlacnejšia je
prešovská firma. V novembri bude výzva na envirofonde na kanalizáciu.
2. Bezpečná dopravná infraštruktúra - chodníky, parky, ktoré by sa mohli vybudovať. Je tu
zahrnutý aj chodník od mosta na autobusovú zastávku.
3. Vnútro bloky - Revitalizácia okolia bytoviek. V rámci vnútro bloku by sa už vybudovali aj
odstavné bloky pre autobusovú zastávku. Mohlo by sa revitalizovať aj okolie školských
bytoviek.
4. Rozvoj športovej infraštruktúry - Zameraná výzva na opravu objektov, vybudovanie
tenisového ihriska, bežecká trať (atletická dráha).
5. Zníženie energetickej náročnosti budov - Nie je ešte výzva, ale plánuje sa. V rámci tejto výzvy
sa môžu rekonštruovať len administratívne budovy a musí sa preukázať zníženie energetickej
náročnosti budov.
6. Výstavba bytových domov - ,,Kolárové byty". Obec môže žiadať. Výstavba bytovky musí byť
na obecnom pozemku. 70% nákladov platí ministerstvo dopravy a 30% musí dať obec. Byty
musia byť sociálne a nesmú mať viac ako 55m2. Po 15 rokov má vlastník predkupné právo na
kúpu bytu po odpočítaní nájmu a percentuálnym opotrebením. Nájom nesmie byť viac ako
165 € mesačne.
7. Regenerácia sídel - park pred jednotou a ,,verbinky"- V rámci regenerácie sídel sa majú
opravovať plochy mimo zastavanej plochy obce (oddychové zóny, plážové volejbalové
ihriská, miesta na opekanie).

8. Vodný turizmus na rieke Poprad.
9. Ihrisko troch generácií - boli vyradené všetky projekty pod 20 000 €.

Uznesenie č. 10/2021
z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10.
Informácia o investičných akciách obce.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu starostu obce o investičných akciách obce

b) p o v e r u j e
starostu obce prípravou projektových dokumentácií pre účely rozvoja obce v rámci vyhlásených a
plánovaných výziev a to v súlade s koncepciou PHSR obce Plaveč a SPR Spiš.
Hlasovanie:
Za uznesenie: 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 a 12: Rôzne a Interpelácia poslancov.
Poslanec Mgr. Patrik Pčolka informoval o plánovaných letných vlakoch do Poľska, zároveň
informoval o rozpracovanom zámere presunúť autobusovú zastávku od železničnej stanice
k bytovkám. Informoval aj o pripravovanom zámere rekonštrukcie cestného mosta v rámci ktorého by
sa mal potiahnuť nový asflat od mosta po začiatok ulice Lipová Aleja.
Poslankyňa Mgr. Monika Vojteková informovala o projekte Zelená škola a dala návrh na
brigádu poslancov. Poslanci so zámerom súhlasili a termín si majú spoločne dohodnúť.
Poslanec Kober navrhuje dať kontajner k Marike nakoľko sa tam združuje mládež a vyhadzuje
odpadky na zem. Starosta návrh zobral na vedomie a po objednaní kontajnerov pre obec tam jeden
bude postavený.
Poslanec Kober sa pýtal na vrecúška pre dôchodcov. Starosta informoval, že to nebola akcia
obce, ale školy. Slova sa ujala poslankyňa Vojteková, ktorá povedala, že vrecúška boli urobené iba pre
členov klubu dôchodcov. Zároveň sa poslanec Kober pýtal na prípad súdneho sporu Orechovská,
starosta povedal, že posun nenastal a pojednávanie je odročené kvôli pandémií COVID.

K bodu 13: Záver.
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod.

Zapísala: Iveta Gallová
Mgr. Peter Šlosár
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Patrik Pčolka

………………………………..

Ľubomír Kober

………………………………..

