ZÁPISNICA
zo XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč,
ktoré sa konalo 30. 09. 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. Ing. Vladimír Nemergut
7. Mgr. Patrik Pčolka
8. Mgr. Monika Vojteková
Neprítomný:
 Martina Mačeková
Ďalej prítomní hostia:
 viď. prezenčná listina
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie a schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2021.
Hospodárenie obce za I. polrok 2021.
Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2020/2021.
Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 2021/2022.
Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč.
Návrh na predaj majetku obce Plaveč ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Plaveč v rámci IBV Roveň.
Návrh na prenájom pozemku.
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti.
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 Martina
Mačeková sa ospravedlnila. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

Uznesenie č. 20/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
program XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober,
Mgr. Dominik Lorek, 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 Vojteková, Mgr. Lenka Falateková a Ľubomír Kober.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik
Pčolka a zapisovateľa Ivetu Gallovú

Uznesenie č. 21/2021
z XVI. 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 Vojteková, Mgr. Lenka Falateková, Ľubomíra Kobera
b)berie na vedomie
- určenie overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka a zapisovateľa Ivetu
Gallovú

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

-----K bodu 3 : Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2021.
Správu o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2021 predniesol prítomným poslancom zástupca
starostu obce Ing. František Figula.
Správa o činnosti Obecnej rady tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnici.

Uznesenie č. 22/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3.
Správa o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2021.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o činnosti Obecnej rady za I. polrok 2021.

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

-----K bodu 4 : Hospodárenie obce za I. polrok 2021.
Správu o hospodárení obce Plaveč za I. polrok 2021 predniesla prítomným poslancom ekonómka
obce Ing. Dana Pekárová, ktorá informovala poslancov o hospodárení obce. Rozpočet na rok 2021 bol
schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 48/2020 zo dňa 11.12.2020 ako vyrovnaný vo výške
1 412 825,00 € z toho škola 57 137,00 €, obec 1 355 688,00 €. Rozpočet bol upravovaný 2- krát a po
úpravách je vo výške 1 584 385,00 €.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zo dňa 28.6.2021 navýšenie o 111 560,00 €
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 29.6.2021 navýšenie o 60 000,00 €
Po úpravách je rozpočet vo výške 1 584 385,00 €. Z toho škola 57 137,00 €, obec 1 527 248,00 €.
Ďalej starosta obce vysvetlil poslancom čerpanie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých oddielov.
Správa o hospodárení obce za I. polrok 2021 tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 23/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4.
Hospodárenie obce za I. polrok 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu o hospodárení obce za I. polrok 2021.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober,
Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 5 : Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2020/2021.
Správu riaditeľa ZŠ s MŠ Plaveč o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci školský rok
predniesla prítomným poslancom riaditeľka ZŠsMŠ Mgr. Anna Servilová. Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch bola vypracovaná a predložená v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo
dňa 16.12.2005 a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R z 25.5.2006. Riaditeľka poukázala
v správe na dobré aj zle stránky výchovno-vzdelávacej činnosti. Oboznámila poslancov o výsledkoch
externých meraní žiakov 9. ročníka, ktorí sa zapojili do celosvetového testovania KOMPARO ktoré
bolo dobrovoľné. Žiaci sa zúčastnili na súťažiach a olympiádach- vzhľadom k vzniknutej situácii
a nariadeným epidemiologickým opatreniam sa športové súťaže a niektoré predmetové olympiády
neuskutočnili z dôvodu mimoriadnej situácie a prerušenia prevádzky školy. Riaditeľka ďalej hovorila,
že škola sa zapojila aj do rôznych projektov. Starosta obce Mgr. Šlosár poďakoval riaditeľke za
predloženú správu, ktorá bola výstižná a ďalej poďakoval vedeniu školy za spoluprácu.
Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za školský rok 2020/2021 tvorí príloha č. 3 tejto
zápisnici.
Uznesenie č. 24/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5.
Správa riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za šk. rok 2020/2021.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu riaditeľky školy o dosiahnutých výsledkoch za šk. rok 2020/2021.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober,
Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 6 : Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení školského roka 2021/2022.
V ďalšom bode boli prítomní poslanci oboznámení s informáciou o organizačnom zabezpečení
školského roka 2021/2022. Informáciu prítomným predložila riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Anna
Servilová. Táto informácia bola prítomnými poslancami vzatá na vedomie.
Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2021/2022 tvorí príloha č. 4 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 25/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6.
Správa riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení šk. roka 2021/2022.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
berie na vedomie
správu riaditeľky školy o organizačnom zabezpečení šk. roka 2021/2022.

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

------

K bodu 7: Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Plaveč.
V tomto bode starosta hovoril o všeobecnom záväznom nariadení č.2/2021. Účelom
všeobecného záväzného nariadenia je určiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč. Starosta
v tomto bode prečítal poslancom všetky podrobnosti, ktoré obsahuje VZN č. 2/2021, a to hlavne
zmeny, nakoľko bolo potrebné ich upraviť z dôvodu zrušenia príspevkov na tzv. obedy zadarmo.
Navrhnuté bolo zrušenie príspevku na réžiu a určené boli dva sadzby poplatkov – pre tých, ktorí si
uplatnia dotáciu na stravu a pre tých, ktorí si uplatnia daňový bonus.
VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč tvorí príloha č. 5 k
tejto zápisnici.

Uznesenie č. 26/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7.
Návrh VZN č. 2/2021 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
sa uznáša
na VZN č. 2/2021 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. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober,
Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 8: Návrh na predaj majetku obce Plaveč ako prípad hodný osobitného zreteľa.
O tomto bode informoval starosta obce poslancov, že predmetom bodu je žiadosť o odkúpenie
pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľov Jozef Maček a manž. Anna. Zámer
predaja bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote a voči predmetnej žiadosti a zverejneniu zámeru
predaja neboli vznesené žiadne pripomienky a poslanci prijali nasledovné uznesenie.

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku tvorí prílohu č. 6 k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 27/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8.
Návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč
predaj majetku obce Plaveč formou osobitného zreteľa – pozemok, parcelu KN-C 831/4, ktorá je
tvorená dielom 3 o výmere 58 m2 –zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Plaveč, ktorá vznikla odčlenením
od parcely KN-C 831/4 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Plaveč, vedenú na LV č.1 a dielom 2
o výmere 5m2, ktorý vznikol odčlenením od parcely KN-C 827 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.
Plaveč, vedenú na LV č.1352, vytvorené geometrickým plánom č. 48/2021 zo dňa 27. 07. 2021,
vyhotovil Zdeno Baláž, geodet, 065 11 Nová Ľubovňa, úradne overený 08. 10. 2021 Ing. Jarmilou
Firmentovou pod číslom G1-675/2021, žiadateľovi: Jozef Maček, rod. Maček, trvalé bytom: Levočská
477/2, 065 44, nar. 02. 10. 1957, r.č.: 571002/7356, občan SR a Anny Mačekovej, rod. Pekárovej,
trvalé bytom: Levočská 477/2, 065 44 Plaveč, nar. 30. 11. 1958, r.č.: 596130/6483, občan SR ako
prípad hodný osobitného zreteľa a stanovuje kúpnu sumu 5 €/m2 čo predstavuje 315 €. Kupujúci
uhradí všetky náklady spojené s prevodom.
Odôvodnenie dôvodu osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťami žiadateľov. Prevádzanú nehnuteľnosť kupujúci dlhodobo udržiavajú a pre obec je
daná parcela nevyužiteľná. Predaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober,
Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 9: Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Plaveč v rámci IBV Roveň.
V tomto bode informoval starosta obce o časti parcely vo vlastníctve manželov Imrichových, ktorí
vlastnia pozemok v časti Roveň. Podľa plánu je 24 m2 určených na cestu a preto ich chcú obci predať.
Poslanci súhlasili s odkúpením za podmienok ako sa odkupujú pozemky na cestu, a to 1€/m2.

Uznesenie č. 28/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9.
Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Plaveč v rámci IBV Roveň.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e

odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-C 392/193 diel 4 o výmere 24 m2 – orná pôda od vlastníkov:
Peter Imrich, trvalé bytom: Ružová 221/9, 065 44 Plaveč, nar. 30. 03. 1972, občan SR a Ľudmila
Imrichová, rod. Duchová, trvalé bytom: Ružová 221/9, 065 44 Plaveč, nar. 04. 04. 1974, občan SR do
vlastníctva obce Plaveč, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k stavebným pozemkom
a stanovuje kúpnu cenu vo výške 1,00 €/m2.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober,
Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 10: Návrh na prenájom pozemku.
OZ Džatky pre všetko bola schválená dotácia na vybudovanie infromačného centra na hrade.
V súvislosti s podmienkami poskytnutia príspevku je potrebné mať po skončení realizácie aktivít
projektu uzatvorenú zmluvu o nájme a preto je potrebné mať takúto zmluvu uzatvorenú a zároveň
schválili poslanci aj nájomné pre umiestnenie kávových automatov.

Uznesenie č. 29/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10.
Návrh na prenájom pozemku.
Obecné zastupiteľstvo v Plavči
s ch v a ľ u j e
a) prenájom časti parcely KN-C 876/4 vo vlastníctve obce Plaveč žiadateľovi: OZ Džatky pre
všetko pre účely umiestnenia turisticko-informačného centra v rámci projektu ,,Podpora
infraštruktúry cestovného ruchu“ a stanovuje cenu nájmu 1€/ rok.
b) prenájom časti pozemku KN-C 876/4 o výmere 2x1m vo vlastníctve obce Plaveč pre účely
umiestnenia predajných automatov a stanovuje cenu nájmu 5€/m2 na rok. Náklady na
elektrickú energiu bude hradiť nájomca na základe odpisu z vlastného merania
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober,
Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

------

K bodu 11: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti.
Starosta obce informoval poslancov o zámere založiť obchodnú spoločnosť obce, tzv. sociálny podnik.
Priblížil im zámer, ktorý by sa v úvode mohol zamerať na práce, ktoré bežne obec zabezpečuje a to je
úprava verejného priestranstva, resp. iná bežná údržba obce. Zároveň informoval poslancov, že si dal
vypracovať finančnú analýzu na zabezpečovanie stravy, kde je potenciál sociálneho podniku vysoký.
Po získaní potrebných údajov budú štúdiá predstavené poslancom.

Uznesenie č. 30/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11.
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) s ch v a ľ u j e
zámer založiť sociálny podnik
b) p o v e r u j e
starostu obce pripraviť podklady a analýzy podniku pre potreby obce.
Hlasovanie:
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober,
Mgr. Dominik Lorek, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková
Proti uzneseniu: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

-----K bodu 12, 13: Rôzne , Interpelácia poslancov a diskusia.








V tomto bode informoval starosta obce o projektovej dokumentácií autobusovej zastávky
v smere na Starú Ľubovňu, ktorá je vypracovaná a pripravená na podanie na územné konanie.
Zároveň poslancov informoval o pripravenosti projektovej dokumentácie v časti Roveň, kde sa
projektuje celá technická infraštruktúra. Projekt je v štádiu odovzdania pre územné konanie.
V ďalšom bode rozprával starostu obce o potrebe dobudovať plynofikáciu požiarnej zbrojnice,
aby sa ušetrili financie z elektrického vykurovania a potreby upraviť vstup pre požiarnou
zbrojnicou. Poslanec Kober povedal, že je potrebné aj odizolovať časť budovy požiarnej
zbrojnici, ktorá je pri wc.
Následne starosta informoval poslancov o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce Plaveč
a potrebe vyhlásiť nové voľby.
Starosta informoval, že sa rieši aj predĺženie platnosti povolenia na odber podzemných vôd,
ktoré je potrebné pre nasledujúce obdobie.
V tomto bode starosta informoval aj o žiadosti odkúpenia pozemku pri bytovke pre p. Márií
Majerníkčovej. Starosta povedal, že pozemky na garáže sa nepredavajú a táto lokalita je
v záujmovom území budúcich investícií – bytovky, preto žiadosť nebude prijatá. Zároveň

navrhol, aby sa zriadila komisia, ktorá by riešila potencionálnu výstavbu murovaných garáží
pred bytovkami.




V rámci interpelácie poslancov sa poslanec Kober dotazoval informácie, kedy sa opraví pri
Marike rigol, aby nedošlo k odplaveniu cesty. Starosta informoval, že tento úsek sa urobí
najskôr na jar budúceho roka. Následne sa pýtal, že prečo sa v rámci dodávateľa cateringu do
Domu kultúry sa dáva iba jeden dodávateľ. Starosta odpovedal, že nájomcovia majú na výber
viacero možností a väčšinou si vyberajú podľa najnižšej ceny. V rámci toho povedal, že musia
byť stanovené podmienky, pretože v kuchyni je drahé zariadenie za ktoré je potrebné niesť
zodpovednosť a stalo sa v minulosti, že po akcii boli spotrebiče odpojené. Preto je súčasný
systém nastavený správne a je potrebné, aby tam bola vždy jedná zodpovedá osoba. Následne
Kober poukázal na čisté priekopy, ktoré má Orechovský pred domom. Starosta informoval, že
na jar sa priepusty striekajú proti zarasteniu a to pomáha. Doplnil, že sa v predchádzajúcich
týždňoch urobili trativody na ul. Štefánikovej a že sa plánujú ešte aj na ul. Sv, Margity a na ul.
Školskej.
V rámci interpelácie poslancov informoval poslanec Pčolka, že sa podala žiadosť na zriadenie
autobusovej zastávky pri bytovkách, ale polícia nesúhlasila so zastavovaním autobusov v tejto
lokalite z dôvodu nebezpečnej križovatky. Starosta doplnil, že je potrebné pripraviť
projektovú dokumentáciu, ktorá musí byť odsúhlasené okresným riaditeľstvom policajného
zboru.
Uznesenie č. 31/2021
z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12.
Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči
a) b e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu starostu obce o pripravenosti dvojstupňovej projektovej dokumentácie pre chodník
k autobusovej zastávke na Starú Ľubovňu a Prešov,
b) informáciu starostu obce o príprave dvojstupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné
dielo ,,IBV – technická infraštruktúra“
c) informáciu starostu obce o VO týkajúcich sa plynofikácie požiarnej zbrojnice a stavebných
úprav v jej okolí,
d) informáciu starostu obce o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce JUDr. Mgr. Jozefa
Kušníra,
e) informáciu starostu obce o stave predĺženia platnosti povolenia na odber podzemných vôd,
f) informáciu o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov, parcely KN-E 38/100, KN-E 4/100
g) informáciu o návrhu plánu koncepcie parkovacích miest a verejného priestranstva pred
bytovými domami na ul. Železničiarskej.

b) s ch v a ľ u j e

a) záujem vysporiadať pozemky KN-E 38/100, KN-E 4/100 dohodou,
b) realizáciu investičnej akcie - ,,Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Plaveč“

c) p o v e r u j e
a) starostu obce pripraviť podklady a podmienky k vysporiadaniu vlastníckeho práva,
b) starostu obce pripraviť grafické podklady v rámci výstavby bytového domu na ul.
Železničiarskej.

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

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.20 hod.

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

………………………………..
………………………………..

