
Z Á P I S N I C A 

zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 26. 11. 2021 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková 

2. Ing. František Figula  

3. Ľubomír Kober  

4. Mgr. Dominik Lorek,  

5. Martina Mačeková, 

6. Ing. Vladimír Nemergut 

7. Mgr. Patrik Pčolka  

8. Mgr. Monika Vojteková 

 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

Neprítomný: 

- Ing. Miroslav Girgoško 

 Program :  
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.  

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

3. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  

4. Zmluva o zverení majetku obce Plaveč do správy ZŠsMŠ Plaveč.  

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč.  

6. Zhodnotenie a priebeh investičných akcií obce.  

7. Rôzne.  

8. Interpelácie poslancov, diskusia.  

9. 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, teda 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta prítomným poslancom 

odprezentoval program, ktorý bol doplnený a zmenený bod č. 6. Poslanci s návrhom súhlasili.  

Program rokovania sa riadil týmto programom:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.  

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

3. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  

4. Zmluva o zverení majetku obce Plaveč do správy ZŠsMŠ Plaveč.  

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč.  



6. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2022. 

7. Rôzne.  

8. Interpelácie poslancov, diskusia.  

9. Záver.  

 

 

Uznesenie č. 32/2021  

zo XVII.  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

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

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober,  Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, 

Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č. 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do ktorej 

odporučil poslancov: Mgr. Dominik Lorek, Ing. František Figula, Mgr. Patrik Pčolka. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mgr. Lenka Falateková, Martina 

Mačeková a zapisovateľa Ivetu Gallovú. 

 

Uznesenie č. 33/2021 

z XVII. 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, Mgr. Patrik Pčolka, Ing. František Figula  

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

- určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Lenka Falateková, Martina Mačeková a zapisovateľa Ivetu 

Gallovú 

 



 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober,  Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, 

Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

 

K bodu č. 3 : Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  

 

Pred prerokovaním 3. bodu programu starosta navrhol udeliť slovo hosťovi p. Vraňuchovi, 

ktorý požiadal o vystúpenie pred poslancami. P. Vraňuch prítomným poslancom odprezentoval zámer 

výstavby DSS na pozemku vedľa budovy kaštieľa. DSS by mal byť určený pre osoby na dôchodku 

o ktoré sa nemá kto postarať, malo by tam byť umiestnených v prvej etape 12 ľudí a zamestnať by sa 

tam mohlo niekoľko ľudí z obce. Poslanci mali k tomuto zámeru niekoľko otázok na ktoré im investor 

odpovedal a po vyčerpaní všetkých položených otázok odišiel. Poslanci správu zoberú na vedomie 

v rámci bodu Rôzne. Starosta poďakoval p. Vraňuchovi a poslanci pokračovali podľa programu ďalej. 

Ďalším bodom programu bol Návrh na zmenu rozpočtu obce Plaveč – rozpočtové opatrenie č. 3. 

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. 3 zo dňa 22.11.2021 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 34/2021 

zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

  s ch v a ľ u j e       

úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2021 podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober,  Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, 

Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č. 4 . Zmluva o zverení majetku obce Plaveč do správy ZŠsMŠ Plaveč.  

 

Starosta informoval, že obec Plaveč zrealizovala v roku 2021 projekt Vybavenie odborných 

učební v ZŠsMŠ Plaveč a ako zriaďovateľ mal na starosti celú administráciu projektu – 

administratívnu aj ekonomickú. Po zrealizovaní projektu zo zmluvy o NFP vyplýva, že obec je po 



ukončení realizácie projektu povinná previesť nadobudnutý majetok do správy školy. Starosta má 

pripraviť zmluvu a podklady na odsúhlasenie ministerstvom a následne s riaditeľkou podpísať zmluvu 

o prevode vlastníctva.  

 

Uznesenie č. 35/2021 

zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Zmluva o zverení majetku obce Plaveč do správy ZŠsMŠ Plaveč.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a) s ch v a ľ u j e 

prevod majetku v rámci projektu Vybavenie odborných učební v ZŠsMŠ Plaveč vo výške 135 914,53 

€.  

b) p o v e r u j e 

starostu obce uzatvoriť zmluva o zverení majetku Obce Plaveč do správy Základnej školy s materskou 

školou Plaveč v súlade s platnou legislatívou. 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober,  Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, 

Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č. 5: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč 

Starosta obce predložil poslancom návrh na voľby kontrolóra obce, kde navrhol deň 27.1.2022 

za deň konania volieb. Hovoril, že prihlášky musia byť doručené 14 dní pred voľbou kontrolóra. Ďalej 

predniesol poslancom aké sú požiadavky na výkon funkcie, spôsob voľby  a postavenie hlavného 

kontrolóra obce. Ďalej hovoril, že prihlášky musia kandidáti doručiť najneskôr do 13.1.2022 do 12.00 

hod. Prihlášku spolu s dokladmi je potrebné poslať doporučene v označenej obálke „VOĽBY 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBEC PLAVEČ - NEOTVÁRAŤ“ , alebo doručiť osobne. 

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka na ktorej sa upresní čas a miesto konania voľby 

hlavného kontrolóra obce Plaveč. Poslanci si spomedzi seba vyžrebovali komisiu, ktorá bude 

dohliadať na dodržanie stanovených podmienok – komisiu tvoria Mgr. Lenka Falateková, Martina 

Mačeková a zamestnankyňa obce Iveta Gallová.  

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč tvorí príloha č. 2  tejto zápisnice. 

 

 

Uznesenie č. 36/2021 

zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč. 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 



a) v y h l a s u j e  

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 

konania voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč, 

b) určuje 

1. požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Plaveč, 

2. náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Plaveč,  

3. spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč, 

4. postavenie hlavného kontrolóra obce Plaveč, 

5. spôsob a termín na doručenie písomných prihlášok. 

 

c) zriaďuje 

komisiu v zložení Iveta Gallová, Mgr. Lenka Falateková, Martina Mačeková na posúdenie zákonných 

náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu do 5 dní pred 

konaním voľby hlavného kontrolóra. 

d) stanovuje 

27. január 2022 ako deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober,  Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, 

Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č. 6: Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2022. 

 

V tomto bode starosta navrhol a vysvetlil poslancom rozpočet pre školu, škôlku a ŠKD ktoré 

financuje obec. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) 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 na kalendárny rok 2022. Starosta vysvetlil poslancom, čo všetko sa z rozpočtu 

na rok financuje.   

 

Návrh VZN č. 3/2021 obce Plaveč o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej 

školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2022 tvorí príloha č.3  

k tejto zápisnici. 

 

 

 



Uznesenie č. 37/2021 

zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. 

Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s a     u z n á š a 

na VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2022.   

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober,  Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, 

Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                 - - - - - - 

 

K bodu č. 7: Rôzne 

Starosta ako prvé informoval poslancov a predložil im návrh rozmiestnenia bytových domov 

v lokalite bytoviek na Železničiarskej ulici, kde by mohli byť postavené dva bytové domy v rámci 

výzvy fondu bývania. Poslanci diskutovali o rozmiestnení bytoviek, odstavných plôch a parkovísk 

v jej okolí. Navrhli niekoľko zmien, ktoré má starosta v spolupráci s projektantom zapracovať 

a pripraviť podklady pre vizualizáciu. Ako ďalšie informoval starosta obce o schválení príspevku 

v rámci MAS na rekonštrukciu autobusovej zastávky v smere na Prešov, projekt sa bude realizovať na 

budúci rok. Starosta informoval poslancov, že prebehlo odovzdanie staveniska na rozšírenie 

elektrickej siete na Rovni. Zároveň informoval o podaných projektoch ako je vybudovanie detského 

ihriska na Námestí SNP, rekonštrukcia priestorov na Laži ako aj čakárni u lekára pre dospelých a deti.  

 

 

Uznesenie č. 38/2021 

zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči   

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

informáciu starostu obce o investičných akciách obce.  

b) s ú h l a s í  

so zámerom investora – investičnou akciou – výstavbou DSS na parcele KN-C 698/2. 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, Ľubomír Kober,  Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, 

Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 



- - - - - - 

 

K bodu č. 8: Interpelácie poslancov, Diskusia  

Poslanec Pčolka sa pýtal na typ autobusových prístreškov, ktoré majú byť odovzdané. Starosta 

odpovedal, že sú navrhnuté podľa projektanta, ktorý ich navrhol podľa existujúceho prístrešku 

v trojuholníku.  Ďalej starosta informoval, že je výzva na výstavbu cykloprístreškov a aktuálne sa 

pracuje na PD. Poslanec Kober sa pýtal, prečo keď sa napája kanalizácia sa prerezávajú cesty. Starosta 

odpovedal, že napojenie do kanalizácie ktorá je umiestnená v ceste sa môže iba takýmto spôsobom. 

Kober navrhol, aby bola zriadená komisia, ktorá bude posudzovať spôsoby napojenia. Táto 

požiadavka bola vzatá poslancami na vedomia. Poslanec Nemergut sa informoval o projekte 

chodníkov, od trojuholníka – okolo školy – obecného úradu s napojením na ul. Bernolákovu. Starosta 

informoval, že tento projekt je iba v štádiu prípravy štúdie uskutočniteľnosti. 

 

 

K bodu 9: Záver. 

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

a zasadnutie OZ ukončil.   

 

 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 hod. 

                                                                                      

Zapísala: Iveta Gallová  

                                                   

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                     starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

  

 


