
                Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

_________________________________________________________ 
Uznesenia prijaté na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce  

Plechotice, konaného dňa 28. júna 2019 o 19.15 hod. v zasadacej miestnosti 

 OcÚ v Plechoticiach.  

 

Uznesenie č. 22/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje  
- podľa § 12 ods. 5 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

program svojho zasadnutia dňa 28.6.2019 nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2019 

5. Schválenie záverečného účtu obce Plechotice za rok 2018 

6. Schválenie navrhovaných VZN:  

a) č. 1/2019 o udržiavaní čistoty v obci v Plechotice 

b) č. 2/2019 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Plechotice 

c) č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Plechotice 

d) č. 4/2019 o správnych poplatkoch a o úhradách za služby poskytované Obcou Plechotice 

e) č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu 

detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Plechotice /nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach/ 

7. Aktuálne informácie OcÚ 

8. Rôzne 

9. Záver 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Program zasadnutia OcÚ bol schválený. 

 

Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje bez výhrad  

- schvaľuje bez výhrad Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plechotice na I a  II. 

polrok 2019 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje 

- Záverečný účet obce Plechotice za rok 2018 

 Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

Záverečný účet obce Plechotice za rok 2018 bol schválený 

 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 
a) schvaľuje 

- VZN č. 1/2019 o udržiavaní čistoty v obci v Plechotice 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

VZN č. 1/2019 o udržiavaní čistoty v obci v Plechotice bolo schválené 

 

Uznesenie č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje  

- VZN č. 2/2019 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Plechotice 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

VZN č. 2/2019 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Plechotice bolo schválené 

 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje  

- VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Plechotice 

 Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Plechotice bolo schválené 



 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

a) schvaľuje  

- VZN č. 4/2019 o správnych poplatkoch a o úhradách za služby poskytované Obcou 

Plechotice  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 4 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, JUDr. Marek Tkačik, PhD., Jozef     

                      Džugan) 

proti: 1 (Jaroslav Bič)  

zdržal sa: 1 (Ing. Miloš Štefko) 

 

VZN č. 4/2019 o správnych poplatkoch a o úhradách za služby poskytované Obcou 

Plechotice bolo schválené  

  

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

a) schvaľuje  

- VZN č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského 

klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

s tým, že toto VZN nadobudne účinnosť od 1.9.2019   

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, JUDr. Marek Tkačik, PhD., Jozef     

        Džugan, Ing. Miloš Štefko) 

proti: 0  

zdržal sa: 1 (Jaroslav Bič) 

 

VZN č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť 

školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce bolo schválené 

 

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie  
- informáciu o činnosti obecného úradu   

 

  

 

 

 

 

 

                                                             Ing. Peter Koščo 

                                                            starosta obce Plechotice  

 

 

V Plechoticiach, dňa 1.7.2019 

 


