
Z Á P I S N I C A 

zo XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 28. 06. 2021 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

 

 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

Prítomní poslanci: 

 

1. Ing. František Figula  

2. Ľubomír Kober  

3. Mgr. Dominik Lorek, - 17.19 hod. 

4. Martina Mačeková, 

5. Ing. Vladimír Nemergut 

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 zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh VZN č. 1/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska.  

4. Riešenie pohľadávok voči obci Plaveč. 

5. Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

6. Zhodnotenie a priebeh investičných akcií obce Plaveč.  

7. Návrh na združenie finančných prostriedkov a spolupráci účastníkov za obec Plaveč v rámci 

MAS-Horný Šariš Minčol.       

8. Rôzne.  

9. Interpelácie poslancov, diskusia.  

10. 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 6 poslancov Mgr. 

Dominik Lorek dôjde neskôr. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č. 11/2021  

z XV.  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

program XV. 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 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

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

odporučil poslancov: Ing. František Figula, Mgr. Monika Vojteková, Mgr. Dominik Lorek  

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

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

Nemergut 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 3: Návrh VZN č. 1/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

Starosta informoval, že podľa nového zákona o pohrebníctve nemôže byť prevádzkový 

poriadok prijatý ako VZN ale ako príloha k VZN o pohrebníctve. Zároveň informoval, že nová tlecia 

doba sa stanovila na 10 rokov pri pochovávaní do zeme a nie na 20 rokov ako to bolo doteraz. Zároveň 

sa stanovila povinnosť, že príslušník rodiny je povinný podpísať zmluvu o nájme hrobového miesta 

a obec je povinná viesť takúto evidenciu.   

 

Návrh VZN č. 1/2021 obce Plaveč o správe a prevádzkovom pohrebiska obce Plaveč tvorí príloha č. 1 

k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 13/2021 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Návrh VZN č. 1/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

  s a    u z n á š a     

na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska.  



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, 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 4: Riešenie pohľadávok voči obci Plaveč. 

 

Tento bod starosta zaradil do plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva, lebo sa táto 

problematika rieši každý rok. Povedal, že toho roku sa podarilo tieto pohľadávky o dosť veľkú čiastku 

znížiť. Prečítal poslancom všetky nedoplatky na dani z nehnuteľností, TKO, dani za psa a vodnom-

stočnom. Za dane dlžia občania  9168,48 €, za komunálny odpad 4 115,73 €, daň za psa 200 € a za 

vodné/stočné 4 353,73 €.  V prípade vodného a stočného sa budú vydávať príkazy na prerušenie 

dodávky pitnej vody neplatičom s pohľadávkami staršími ako rok 2019 vrátane, pokiaľ nedôjde k 

dohode splátkového kalendára a jeho bezpodmienečného dodržiavania. Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

na základe odporúčania Obecnej rady poveruje starostu obce vymáhať nevymožiteľné pohľadávky 

voči obci Plaveč nasledovne: 

Pre nedoplatky za TKO sa určujú tieto opatrenia: 

- vymazať všetky pohľadávky do roku 2020 pre osoby s trvalým pobytom na obci, 

- všetkým osobám s nedoplatkami staršími ako r. 2019 poslať výzvu na úhradu, resp. výzvu na 

uzatvorenie splátkového kalendára, a to do 30 dní od doručenia výzvy, v opačnom prípade bude 

domácnosti odobratá nálepka za vývoz odpadu, pričom bude musieť zdokladovať spôsob budúcej 

likvidácie TKO. 

 

Pre nedoplatky na DzN sa určujú tieto opatrenia: 

- odpísať nedoplatky voči Ivanovi Cuprákovi - KARPO vo výške 282 eur z dôvodu 

nevymožiteľnosti, 

- odpísať nedoplatky voči Miroslavovi Imrichovi, MUDR. vo výške 268,64 eur. 

 

Pre nedoplatky za vodné a stočné z dôvodu nevymožiteľnosti odpísať pohľadávky voči: 

- Peter Nemergut, Železničiarska 363 vo výške 39,06 eur,  

- Miroslav Imrich, MUDR. vo výške 4,00 eur, 

- všetkým osobám s nedoplatkami staršími ako r. 2019 poslať výzvu na úhradu nedoplatkov, resp. 

dohodnúť splátkový kalendár, v opačnom prípade dôjde k odpojeniu vody. Pri opätovnom 

pripojení je žiadateľ povinný uhradiť poplatok za znovu pripojenie.  

 

   Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci po krátkej diskusii súhlasili s odpísaním starých 

pohľadávok. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.5.2021 – daň z nehnuteľností tvorí príloha č. 2 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.5.2021 – poplatok TKO tvorí príloha č. 3 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.5.2021 – daň za psa tvorí príloha č. 4 k tejto zápisnici. 

Pohľadávky obce Plaveč k 31.5.2021 – vodné a stočné tvorí príloha č. 5  k tejto zápisnici. 

 

 

 



Uznesenie č. 14/2021 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Riešenie pohľadávok voči obci Plaveč. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

informáciu starostu obce o výške pohľadávok za vodné a stočné, TKO, DZN a dani za psa voči obci 

Plaveč 

b) p o v e r u j e 

starostu obce postupovať podľa predloženého návrhu, posúdiť výhodnosť vymožiteľnosti pohľadávok 

a postupovať podľa zákonných možností.  

c) s ch v a ľ u j e 

z dôvodu nevymožiteľnosti odpísať pohľadávky voči: 

1. Dária Fabrici – vo výške 18,04 eur (TKO 2020) 

2. Chovancová Margita – vo výške 226,77 eur (TKO 2014 – 2019) 

 45,33 € za rok 2014 

 45,33 € za rok 2015 

 45,45 € za rok 2016 

 45,33 € za rok 2017 

 45,33 € za rok 2019 

3. Peter Nemergut – vo výške 39,06 eur (vodné a stočné) za rok 2014 

4. Ivan Cuprák – KARPO – vo výške 282,00 eur (DZN) 

 89,85 € za rok 2016 

 192,15 € za rok 2019 

5. Imrich Miroslav, MUDR. – vo výške 268,64 eur (DZN) za rok 2016 a 4,00 eur (vodné)  za rok 

2016 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, 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 5: Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Ďalším bodom programu bol odpredaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o návrhu žiadosti odkúpenia pozemku Jozefa Mačeka 

a jeho manželky Anny Mačekovej, ul. Levočská 477/2, Plaveč, ktorí žiadajú o odpredaj časti parcely 

KN-C831/4. Starosta hovoril, že presná výmera odpredaja časti parcely bude uvedená až po 

spracovaní geometrického plánu, pričom predmetom kúpy bude iba časť pozemku, ktorá tvorí súčasnú 

hranicu existujúceho oplotenia pozemku. Žiadateľ je povinný konzultovať a odsúhlasiť vypracovanie 



geometrického plánu so starostom obce. Kupujúci uhradí vypracovanie geometrického plánu a všetky 

náklady spojené s prevodom. Poslanci súhlasili s návrhom odpredaja. 

 

Uznesenie č. 15/2021 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a) s ch v a ľ u j e 

zámer predaja majetku obce, a to časti parcely KN-C 831/4 a časti parcely KN-C 827 – obidve 

zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Plaveč, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

a stanovuje kúpnu cenu vo výške 5,00€/m2. 

b) p o v e r u j e 

starostu obce zverejniť zámer predaja v zákonom stanovenej lehote a pripraviť podklady k odpredaju.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, 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: Zhodnotenie a priebeh investičných akcií obce Plaveč.  

 

 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, vybavenie odborných učební, obnova 

hradu, mycie centrum a infocentrum na hrade v Obci Plaveč. 

Plánované v tomto roku: 

1. Zberný dvor v obci Plaveč- prebieha kontrola VO 

2. Rekonštrukcia nevyužitých priestorov na KC 

 žiadosť doplnená, pred podpisom zmluvy, 

 termín realizácie do 6/2020, ale predĺžené, 

 doručené rozhodnutie o schválení. 

3. Nákup drevenice – Dom ľudovej kultúry - investičná akcia za 21 000 eur. 

4. Rekonštrukcia MK – ul. Dávidova - ukončené VO, zaslaná zmluva na podpis. 

5. Rozšírenie NN siete Roveň –  prebieha proces stavebného povolenia. 

6. Elektronabíjacia stanica –  prebieha proces hodnotenia. 

 

Podané projekty na tento rok: 

1. Biohrad 

 projekt cez Štátnu ochranu prírody, ktorého zámerom je vybudovať murované vtáčie 

búdky, náklady 1600 eur, požadovaná dotácia 1500 eur. 



2. Výzva MIIRI 

 názov: zabezpečenie správcovskej služby a pokračovanie v obnove hradu so              

zapojením nezamestnaných, 

 náklady: 34 412,75, požadovaná dotácia: 30 917,45 (90%), 

 podaný projekt cez OZ Džatky z dôvodu, že žiadateľom nemohla byť obec.  

 

3. Výzva Zastupiteľstva PSK 

 projekt podaný v rámci podprogramu kultúra – Mycie centrum v DK. 

4. Vodozádržné opatrenia v obci Plaveč 

 pripravená PD pre SP, 

 ukončená EIA,  

 čaká sa na ÚK pre SP. 

 

Potreba prípravy PD v rámci výziev plánu obnovy na návrh poslancov OZ: 

 

1. Roveň 

 príprava PD, 

 príprava PD na komplet siete kanál, plyn, voda, cesty z dôvodu čerpania  fondov      

(envirofond – november). 

2. Bezpečná dopravná infraštruktúra – chodníky. 

3. Sprístupnenie NKP hradu Plaveč – 3. etapa. 

4. Vnútrobloky - je vyhlásená výzva. 

5. Rozvoj športovej infraštruktúry 

 zameranie výzvy na opravu objektov,  

 vybudovanie tenisového ihriska, 

 bežecká trať (atletická dráha). 

6. Zníženie energetickej náročnosti 

7. Výstavba bytových domov 

8. Regenerácia sídel- Jednota, Verbinky. 

9. Vodný turizmus na rieke Poprad 11 

10. Ihrisko troch generácia 

11. Atletický ovál 

12. Turistická lávka Plaveč – Ľubotín a prepojenie cyklochodníkov. 

 

Uznesenie č. 16/2021 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. 

Zhodnotenie a priebeh investičných akcií. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

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

správu starostu obce o stave a priebehu investičných akciách obce.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, 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: Návrh na združenie finančných prostriedkov a spolupráci účastníkov za obec Plaveč 

v rámci  MAS – Horný Šariš Minčol.  

 

Starosta obce informoval poslancov, že v rámci MAS-ky v ktorej sú členovia FS Kalina, FS 

Plavčanka, TJ Poľnohospodár Plaveč, OZ Džatky pre všetko a obec Plaveč je v rámci novej výzvy 

plánované podať projekt na obnovu Plavečskej chyže. Žiadateľom nemôže byť obec, ale niektoré zo 

združení. Preto starosta navrhol zlúčiť financie daných združení do jedného projektu a tak sa zapojiť 

do projektu Plavečská chyža – dom ľudovej kultúry, pričom z MAS-ky by mohli získať viac ako 20 

tisíc eur na rekonštrukciu. Poslanci so združením finančných prostriedkov súhlasili a poverili starostu 

obce, aby pripravil zmluvu o združení finančných prostriedkov, pričom žiadateľom o grant bude jeden 

z členov MAS-ky za obec Plaveč. 

 

Uznesenie č. 17/2021 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci účastníkov 

 v rámci MAS – Horný Šariš Minčol. 

 

a) s ch v a ľ u j e 

združenie finančných prostriedkov: OZ FS Kalina vo výške 6 923,00 eur, OZ FS Plavčanka vo výške 

6923,00 eur, OZ TJ Poľnohospodár Plaveč vo výške 6 923,00 eur a OZ Džatky pre všetko vo výške 

6923,00, spolu v celkovej výške 27 692,00 eur v rámci MAS Horný Šariš – Minčol pre účely 

podávania žiadostí o poskytnutie dotácií, pričom žiadateľom o grant združených prostriedkov bude 

jedna zo zmluvných strán v rámci Zmluvy o združení finančných prostriedkov  

b) p o v e r u j e 

 

1. starostu obce uzatvoriť so zmluvnými stranami Zmluvu o združení finančných prostriedkov, 

2. každej zmluvnej strane vyplatiť 1 000 eur na činnosť, 

3. každej zmluvnej strane vyplatiť na základe žiadosti zvyšnú časť finančných prostriedkov po 

odpočítaní poplatkov za členské, a to ako spolufinancovanie projektu, pričom výška 

spolufinancovania bude predstavovať 90% z celkových nákladov predkladaného projektu. 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, 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 8: Rôzne.  

 

 V rámci rekonštrukcie požiarnej zbrojnice je potrebné dorobiť plynové vykurovanie 

a zrealizovať terénne úpravy v areály zbrojnice. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť financie 

a uvedené zámery zrealizovať. Poslanci s návrhom súhlasili.  

 

Uznesenie č. 18/2021 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e  

použitie rezervného fondu vo výške 60 000,00 eur na dofinancovanie rekonštrukcie Požiarnej 

zbrojnice podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, 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 8: Rôzne.  

 

 V rámci plánovaného projektu Plavečská chyža – dom ľudovej kultúry má obec Plaveč 

dohodnutú kúpu drevenice v okolí hradu. Z dôvodu, že súčasní majitelia nemôžu dom predať do konca 

roka 2021 je potrebné pre podanie žiadosti predložiť právny vzťah k nehnuteľnosti a teda nájomnú 

zmluvu. Zároveň je potrebné uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, aby mohla obec v roku 2021 

uvedenú drevenicu kúpiť.  

 

 Uznesenie č. 19/2021 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Rôzne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) s ch v a ľ u j e  

 

prenájom pozemku, parcelné číslo KN-C 1303 o výmere 895 m2, KN-C 1304 o výmere 525 vrátane 

stavieb, zapísané na LV č. 254, k. ú. Plaveč v podielovom vlastníctve 1/7 pre každého vlastníka:  Anna 

Stránská, Světlá 352, 793 31 Světlá Hora, ČR; Marie Bláhová, Světlá 406, 793 31 Světlá Hora, ČR; 

Miluše Lukovská, Světlá 389, 793 31 Světlá Hora, ČR; Věra Kavanová, 747 74 Holasovice, č. 59, ČR; 

Pavla Vavrdová, Vodárenská 6/1830, 792 01 Bruntál, ČR; Jozef Gondek, 793 23 Karlovice, č. 330, 



ČR; Jan Gondek, Světlá 399,  793 31 Světlá Hora, ČR nájomcovi: Obec Plaveč, Hviezdoslavova 

101/4, 065 44 Plaveč a stanovuje cenu nájmu vo výške 7€/rok, t. j. 1€/rok pre každú zmluvnú stranu. 

 

b) p o v e r u j e  

starostu obce uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom a nájomcom vo výške nájmu 

schválený obecným zastupiteľstvom obce Plaveč a uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve na kúpu 

predmetnej nehnuteľnosti a to v súlade s uznesením č. 21/2020 zo dňa 28. 05. 2020.  

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Ing. František Figula, 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 a 10: Interpelácia poslancov a záver. 

 

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

a zasadnutie OZ ukončil.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.15 hod. 

                                                                                      

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                     starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Ing. Vladimír Nemergut                                            ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 


