
Z Á P I S N I C A 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 09. 06. 2022 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,   

6. Martina Mačeková, 

7. Ing. Vladimír Nemergut 

8. Mgr. Patrik Pčolka  

9. Mgr. Monika Vojteková 

 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

Neprítomní: 

 

 Program :  
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.  

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

3. Informácia o vnútornej smernici k verejnému obstarávaniu.  

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022.  

5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč. 

6. Informácia o založení obchodnej spoločnosti a návrh na podanie žiadosti o priznanie štatútu 
integrovaného soc. podniku Paloča s. r. o.  

7. Poslanecký návrh k problematike príspevku na stravovanie dôchodcov.  

8. Informácia o investičných akciách obce.  

9. Rôzne  

10. Interpelácie poslancov, diskusia.  

11. Záver  

 

K bodu č.1 : Otvorenie a schválenie programu rokovania.  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Plavči otvoril a viedol starosta obce Mgr. Peter Šlosár, 

ktorý prítomných poslancov privítal a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, teda 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

 

 



Uznesenie č. 21/2022  

z XXI.  zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.   

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s ch v a ľ u j e  

program XXI. 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, 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. Lenka Falateková, Martina Mačeková, Mgr. Patrik Pčolka. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Ľubomír Kober, Mgr. Monika Vojteková 

a  zapisovateľ Iveta Gallová. 

 

Uznesenie č. 22/2022 

z XXI. 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. Lenka Falateková, Martina Mačeková, Mgr. Patrik Pčolka  

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

- určenie overovateľov zápisnice: Ľubomír Kober, Mgr. Monika Vojteková a zapisovateľa Ivetu 

Gallovú. 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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 č. 3 : Informácia o vnútornej smernici k verejnému obstarávaniu.   

 Z dôvodu zmeny zákona týkajúceho sa verejného obstarávania starosta obce predložil 

prítomným poslancom vnútornú smernicu obce, ktorá sa zaoberá zadávaniu zákaziek na dodanie 

tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. Starosta stručne informoval 

poslancov o zmenách a finančných limitoch, ktoré sa týkajú verejného obstarávania. Poslanci k danej 

veci nemali žiadne otázky.  

Vnútorná smernica č. 1/2022 tvorí príloha č. 1 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 23/2022 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 3. 

Informácia o vnútornej smernici k verejnému obstarávaniu. 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

vnútornú smernicu č. 1/2022 k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie 

služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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 č. 4 : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022.  

  

Správu o kontrolnej činnosti  za 2. polrok 2022  predniesla prítomným poslancom kontrolórka 

obce Bc. Monika Brillová. Správa bola predložená v súlade s § 18 d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a obsahovala návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. 

polrok 2022:  

 

1. Kontrola dodržiavania povinností súvisiacich s riadnym hospodárením s hnuteľným a 

nehnuteľným majetkom obce. 

2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami poskytnutými ako dotácia obce v roku 2020 – kontrola vybraného subjektu. 

3. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami z bankového účtu obce. 

4. Kontrola súladu návrhov VZN s platnou legislatívou. 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

6. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na 

základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

 



Plánovaná kontrolná činnosť: 

- kontrola podnikateľskej činnosti obce za I. polrok 2022, 

- kontrola vybraných rozpočtových príjmov a výdavkov, 

- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2023-2025, 

- kontrola nakladania s majetkom obce Plaveč, jeho evidencia a odpisovanie majetku podľa 

zdrojov. 

  

Plán kontrolnej  kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 24/2022 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 4. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Plaveč na II. polrok 2022.  

 

b) p o v e r u j e 

hlavného kontrolóra obce Plaveč výkonom kontrol podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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 č. 5 : Návrh VZN č. 1/2022 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.1/2022. 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. 1/2022, a to hlavne 

zmeny, nakoľko bolo potrebné upraviť z dôvodu stanovenia 2. finančného pásma na nákup potravín 

podľa vekových kategórií.  

VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč tvorí príloha č. 3 k 

tejto zápisnici. 

 



Uznesenie č. 25/2022 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 5. 

Návrh VZN č. 1/2022 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  

s a    u z n á š a 

na VZN č. 1/2022 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, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika 

Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - - 

 

K bodu č. 6 : Informácia o založení obchodnej spoločnosti a návrh na podanie žiadosti o 

priznanie štatútu integrovaného soc. podniku Paloča s. r. o.  

 

V tomto bode starosta obce podal  informáciu o založení obchodnej spoločnosti Paloča s. r. o., 

konkrétne ciele sociálneho podniku, ktoré boli schválené na predchádzajúcom zastupiteľstve. Dňa 

31.5.2022 prebehol zápis do obchodného registra. Čaká sa na registráciu podniku na Ministerstve 

práce, soc. vecí a rodiny SR. Starosta hovoril, že je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. 

Poslanci súhlasili, aby sa sociálny podnik zameral na prípravu stravy pre dôchodcov v Dome kultúry, 

ako aj na nevyhnutnú činnosť, ktorá súvisí s údržbou verejných priestranstiev a drobných stavebných 

prác na obci. Poslanec Ľubomír Kober nesúhlasí z vývarovňou hovoril, že garantuje do 4 rokov že 

nezarobí nič. Hovoril že sa tým zlikviduje veľa našich podnikateľov, ktorí poskytujú stravu. Je 

zásadne proti tejto činnosti skôr je za stavebnú činnosť. Starosta obce argumentoval, že sociálny 

podnik bude zameraný aj na stavebnú činnosť, ale nebude hneď na začiatku realizovať všetky aktivity. 

Potreba obecnej vývarovne vychádza najmä z toho, že obec investovala do Domu kultúry, ktorý už 

teraz plní svoj účel, je využívaný každý týždeň občanmi obce v rámci súkromných akcií a vyťaženosť 

je vysoká. Taktiež obecnou kuchyňou sa budú kompenzovať náklady spojené s nákladmi na prevádzku 

KD. Kober zásadne nesúhlasil s tým, aby bola obecná kuchyňa, že ničíme podnikateĺov, opäť 

zdôraznil. Starosta poukázal ako príklad obec Čirč, kde tiež vznikol sociálny podnik zameraný na 

stavebnú činnosť a zničil stavebné firmy v obci Čirč? Podľa starostu ide o to, že obecná kuchyňa zvýši 

konkurencie schopnosť trhu a za pomerne nízke ceny dokáže obecná kuchyňa poskytnúť kvalitnú 

stravu. Poslankyňa Vojteková povedala, že obec nejde nikoho likvidovať, ale len chceme využiť 

priestory ktoré máme k dispozícií a stoja. Poslanec Girgoško sa opýtal starostu obce, či máme 

vyčíslené náklady na efektívnosť kuchyne. Starosta odpovedal, že finančnú analýzu na 100 obedov sa 

urobila v spolupráci s vedúcou školskej jedálne a výsledkom toho bolo potencionálny zisk firmy. 

 

Uznesenie č. 26/2022 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 6. 

Informácia o založení obchodnej spoločnosti a návrh na podanie žiadosti o priznanie štatútu 

integračného sociálneho podniku. 



Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

správu starostu obce o založení obchodnej spoločnosti Paloča s. r. o  

 

b) s ch v a ľ u j e 

podanie žiadosti o priznanie štatútu integračného sociálneho podniku Paloča s. r. o.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Mgr. Dominik 

Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: Ľubomír Kober 

- - - - - - 

K bodu č. 7 : Poslanecký návrh k problematike príspevku na stravovanie dôchodcov.  

 

V tomto bode starosta predniesol poslancom žiadosť od poslanca Ľubomíra Kobera, ktorá 

prišla do podateľne obce. Žiada navýšenie príspevku stravného pre dôchodcov od 1.7.2022 o 0,60 eur 

čiže  terajšie 0,70 eur +  žiadané 0,60 eur. Kontrolórka Bc. Brillová sa vyjadrila, že by to bolo pre obec 

likvidačné a ponuka dôchodcom lacnejšie stravné v obecnom stravovacom zariadení. Poslanec Ing. 

Miroslav Girgoško nesúhlasí s kontrolórkou Bc. Monikou, žeby to bolo pre obec likvidačné, že treba 

šetriť na iných miestach. Starosta sa opýtal poslanca Girgoška, na ktorých miestach chce šetriť k čomu 

sa nevyjadril. Kontrolórka Brillová povedala, že ak chceme pomôcť všetkým dôchodcom a nie iba 

tým, ktorí sa stravujú máme pripraviť návrh na poskytnutie príspevku, podmienky a výšku si môžeme 

nastaviť ako chceme. Poslanec Kober povedal starostovi, aby pripravil VZN na navýšenie príspevku 

s čím starosta nesúhlasil, pretože príprava a schvaľovanie VZN má svoje pravidlá a nejde to urobiť na 

jednom zastupiteľstve s tým, že sa priklonil k jednorazovej pomoci dôchodcom. Medzi poslancami sa 

začala diskusia, ktorú starosta prerušil s tým, že návrh poslanca Kobera sa berie na vedomie a do 

budúcnosti je potrebné pripraviť VZN ktoré sa bude zaoberať problematikou stravovania dôchodcov.  

 

Žiadosť o zaradenie bodu do programu na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva tvorí 
príloha č. 4 k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č. 27/2022 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 7. 

Poslanecký návrh k problematike príspevku na stravovanie dôchodcov.  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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

poslanecký návrh k problematike stravovania dôchodcov, 

 

b) p o v e r u j e 

starostu obce, pripraviť návrh VZN o poskytovaní výšky a podmienky príspevku na stravovanie 

dôchodcov.  

 

 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, 

Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. Monika 

Vojteková 

Proti uzneseniu: Ľubomír Kober 

Zdržal sa hlasovania: Ing. Miroslav Girgoško 

- - - - - - 

 

K bodu č. 8 : Informácia o investičných akciách obce. 

 

 V tomto bode starosta oboznámil poslancov o investičných akciách, ktoré sú v realizácii  a 

podané  v tomto roku a podané projekty na tento rok. Ako prvé hovoril o investičných akciách ktoré sú 

v realizácii – autobusová zastávka smerom do Starej Ľubovni, zberný dvor kde sa čaká na dodanie 

ramenového nosiča kontajnerov, rekonštrukcia šatne na ,,laži,“ elektro nabíjacia stanica, vodozádžné 

opatrenie, dovybavenie fitnes centra. Plánované v tomto roku: projekt na školu - cykloprístrešok, 

plavecká chyža, svahová kosačka pre futbalistov. 

 

Uznesenie č. 28/2022 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8. 

Informácia o investičných akciách obce.  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

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

správu o investičných akciách na rok 2022, 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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 č. 9 : Rôzne.  

 

V tomto bode starosta obce po diskusii s poslancami vzhľadom na blížiace sa voľby do 

orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022 určili počet poslancov na celé nasledujúce 

obdobie 2022-2026 v počte 9 v jednom volebnom obvode. Taktiež rozsah výkonu funkcie starostu 

obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 ako plný pracovný úväzok 

 

 

Uznesenie č. 29/2022 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

u r č u j e 



a) v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 v počte deväť 

(9) v jednom volebnom obvode.  

 

b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2022 – 2026 ako plný pracovný úväzok. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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 č. 9. Rôzne. 

 

V tomto bode starosta predniesol návrh, ktorý vzišiel z diskusie medzi kontrolórkou 

a poslancami a teda, ako pomôcť dôchodcom poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc pre osoby, 

ktoré poberajú starobný, alebo invalidný dôchodok pod určenú hranicu z dôvodu zmiernenia dopadu 

inflácie a pomoci tým najzraniteľnejším. Starosta povedal, že požiada sociálnu poisťovňu o zoznam 

dôchodcov, ktorí poberajú invalidný a starobný dôchodok a jeho výšku. Na základe toho potom pošle 

poslancom návrh a výšku príspevku, ktorá sa bude odvíjať od počtu dôchodcov. Ak ich bude veľa, 

pôjde o nižšiu sumu napr. 50 eur, ale ak ich bude málo, môže sa príspevok zvýšiť. Po diskusii poslanci 

súhlasili s  jednorazovým príspevkom pre dôchodcov vo výške 50 eur ak dôchodok nepresahuje 350 

eur a hlasovanie o tomto bode formou „per-rollam“  

 

Uznesenie č. 30/2022 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9. 

Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) s ch v a ľ u j e 

zámer poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc pre osoby, ktoré poberajú starobný, alebo invalidný 

dôchodok pod určenú hranicu z dôvodu zmiernenia dopadu inflácie a pomoci tým najzraniteľnejším  

b) p o v e r u j e 

starostu obce pripraviť podmienky pre uplatnenie si nároku na jednorazovú sociálnu výpomoc a návrh 

uznesenia predložiť elektronicky formou ,,per-rollam.“  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, 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 č. 10 Interpelácie poslancov, diskusia. 

 

V tomto bode nebola podaná žiadna interpelácia poslancov.  

 

K bodu č. 11 Záver. 

 

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

a zasadnutie OZ ukončil.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:16 hod. 

                                                           

Zapísala: Iveta Gallová                                                     

 

                                                                                                  Mgr. Peter Šlosár 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ľubomír Kober                                                                 ……………………………….. 

Mgr. Monika Vojteková                                                   ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


