
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
        

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného dňa 27. 

decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Plechoticiach.  

 

Prítomní: 

Ing. Peter Koščo 

Jozef Halapin 

Mgr. Martin Hrubovský 

Vladimír Rusnák 

Ing. Miloš Štefko 

Jaroslav Bič 

JUDr. Marek Tkačik, PhD. 

Jozef Džugan  

 

Ďalší prítomný: Milan Pálfi  

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Plechoticiach zvolal starosta obce podľa 

ustanovenia § 13 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov.  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba Návrhovej komisie 

5. Rozpočet na rok 2019 - návrh 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

7.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu 

starostu 

8. Určenie platu starostu 

9. Rôzne, aktuálne informácie 

10. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo privítaním 

všetkých prítomných zúčastňujúcich sa zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že sú 

prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Schválenie programu  

Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta predložil na schválenie návrh 

programu rokovania podľa pozvánky. Ďalšie body programu poslanci nenavrhli, pričom 

program rokovania odsúhlasili jednohlasne. 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 



 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva JUDr. 

Mareka Tkačika, PhD. a za overovateľov zápisnice Jaroslava Biča a Jozefa Halapina. V rámci 

tohto bodu programu starosta taktiež predložil návrh, aby sa zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zúčastňovala aj pracovníčka obecného úradu, ktorej úlohou bude zapisovanie 

priebehu zasadnutia. Za predložené návrhy v rámci daného bodu programu poslanci hlasovali 

jednohlasne. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

 4. Voľba Návrhovej komisie 

O tomto bode programu sa nerokovalo a ani nehlasovalo. 

 

5. Rozpočet na rok 2019 - návrh 

Starosta obce Ing. Peter Koščo oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným 

rozpočtom obce Plechotice na rok 2019, ktorý podľa ekonomickej klasifikácie sa člení na 

príjmovú a výdavkovú časť. Návrh rozpočtu taktiež obsahuje aj vyhliadky rozpočtu na roky 

2020 a 2021, ktoré však nie sú záväzné. Po dôkladnom oboznámení sa s návrhom predmetného 

rozpočtu poslanci skonštatovali, že rozpočet vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy 

a odsúhlasili jednohlasne jeho príjmovú a výdavkovú časť.     

1. Celkové príjmy rozpočtu obce Plechotice na rok 2019 predstavujú sumu vo výške 

450 910,29, - eur. 

2. Celkové výdavky rozpočtu obce Plechotice na rok 2019 predstavujú sumu vo výške 

436 764,54,- eur.  

Návrh rozpočtu obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov 

rozpočtu obce.     

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, bol starostom navrhnutý poslanec Mgr. Martin Hrubovský. Tento 

návrh bol ostatnými poslancami akceptovaný. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 1  



7.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu 

starostu 

  Za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu, 

bol starostom navrhnutý poslanec Jozef Halapin. Aj tento návrh bol opätovne zvyšnými 

poslancami akceptovaný. Rozsah zastupovania bol pre prípad dlhodobej práceneschopnosti 

určený v plnom rozsahu.  

  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 1 

  

8. Určenie platu starostu 

V tomto bode boli poslanci oboznámení s platom starostu obce. Podľa ustanovenia § 3 

zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších právnych predpisov starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

koeficienta podľa počtu obyvateľov (podľa ustanovenia § 4 ods. 1 od 501 do 1000 obyvateľov 

je koeficient 1,83 - tzv. základný mesačný plat.). Následne bolo na základe ustanovenia § 4 

ods. 2 uvedeného zákona navrhnuté skupinou poslancov navýšenie platu starostu o 40 %, čo 

poslanci jednohlasne akceptovali. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

9. Rôzne, aktuálne informácie 
 

Voľba nového kontrolóra obce: 

 

Starosta upovedomil poslancov, že kontrolór obce Ing. Štefan Vereb sa vzdal svojej 

funkcie a z uvedeného dôvodu je potrebné aby obecné zastupiteľstvo v lehote najneskôr do 60 

dní odo dňa skončenia výkonu funkcie kontrolóra, vyhlásilo nové voľby hlavného kontrolóra 

obce Plechotice. Oznámil poslancom, že doterajší hlavný kontrolór pracoval na pracovný 

úväzok 0,08, pričom navrhol, aby nový kontrolór mal vyšší pracovný úväzok – minimálne 0,1 

a pokračoval, aby sa v budúcnosti, následne podľa jeho činnosti a výsledkov úväzok prípadne 

navýšil. Poslanci súhlasili s návrhom hlasovali o úväzku pre hlavného kontrolóra  - 0,1.   

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

     

Spracovanie nového rokovacie poriadku: 

Starosta obce spoločne s poslancami sa zhodli na tom, že je potrebné na nastávajúce 

štvorročné volebné obdobie spracovať nový Rokovací poriadok, ktorý bude doplnený o nové 



legislatívne zmeny. Spracovaním nového návrhu Rokovacieho poriadku bol starostom 

poverený poslanec JUDr. Marek Tkačik, PhD.     

 

 

Pastorále 2018: 

Starosta oboznámil poslancov o pripravovanej akcii pod názvom "Pastorále 2018", 

ktoré sa budú konať dňa 30. decembra 2018 v miestnom kostole. S nastávajúcou akciou, bolo 

prerokované zabezpečenie občerstvenia pre miestnych občanov, jeho príprava ako aj výdaj. 

Realizáciou akcie boli poverení všetci poslanci okrem Vladimíra Rusnáka, ktorý sa pre rodinné 

povinnosti ospravedlnil.  

 

Využívanie obecných motorových vozidiel: 

Starosta upriamil pozornosť na potrebu stanovenia pravidiel, pri používaní obecných 

motorových vozidiel a predniesol návrh, že viesť motorové vozidla budú môcť iba poverení 

pracovníci obecného úradu, pričom dal do pozornosti možnosť spracovania aj písomného 

poverenia. Poslanci s takto predneseným návrhom súhlasili a doplnili ho ešte o možnosť viesť 

obecné motorové vozidlo jedným členom miestneho futbalového klubu, jedným členom 

miestneho divadelného súboru a jedným členom miestneho folklórneho súboru.          

 

Miestny futbalový klub: 

V rámci rôzneho bol čiastočne prerokovaný aj príspevok pre miestny futbalový klub, 

ktorý bol zarátaný do schváleného rozpočtu obce. Potrebu pridelenej sumy obhajoval na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva aj Milan Pálfi, ako člen predstavenstva miestneho klubu. 

Zdôraznil, že v nadstavajúcom roku má miestny klub významné jubileum, a to 70 výročie 

založenia a 45 výročie futbalového turnaja o putovný pohár SNP, čo prinesie so sebou rôzne 

aktivity a plánované akcie. Milan Pálfi ako predstaviteľ verejnosti na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva poskytol taktiež cenné rady a pripomienky v rámci jednotlivých bodov 

programu, čo jednotlivý poslanci zobrali na vedomie pri svojom hlasovaní. Taktiež starosta 

uviedol, že na najbližšie zastupiteľstvo budú pozvaní jednotliví predstavitelia miestnych 

kultúrnych a športových organizácii v správe obecného úradu.         

 

Rozdelenie poslaneckých úsekov: 

V rámci rokovania obecného zastupiteľstva boli na 2 zasadnutí taktiež rozdelené 

poslanecké úseky, a to: 

Jozef Halapin - Ján Špišák č. d. 33 - Žinčák č. d. 69, 

Martin Hrubovský - Martin Pálfi č. d. 201 - Tatiana Kubaliaková č. d. 247, 

Miloš Štefko - Ing. Peter Bartovič č. d. 254 - Ing. Ľuboslav Korbuľák č. d. 32,  

Vladimír Rusnák - Ján Porhinčák č. d. 173 - bytovka č. d. 200 (ul. Čeľovská), 

Jaroslav Bič - Mária Nováková č. d. 141 - Milan Danko č. d. 170, 

Marek Tkačik - Ján Andráš č. d. 72 - Vladimír Rusnák č. d. 103, 

Jozef Džugan - Štefan Ferio č. d. 104 - Štefan Sabol č. d. 140. 

 

 

Harmonogram rokovania obecného zastupiteľstva:  

V prípade konania riadneho zastupiteľstva, bol ako deň rokovania poslancami 

stanovený posledný piatok aktuálneho štvrťroku, v čase o 17:30 hod. To znamená: 

- 29. marec 2019, 

- 28. jún 2019, 

- 27. september 2019, 

- 27. december 2019.  



 V prípade, že to nebude možné dodržať, termín zasadnutia sa posúva na najbližší 

pracovný deň, tzn. najbližší pondelok, prípadne ak by išlo o štátny sviatok, tak na ďalší 

pracovný deň nasledujúci po pondelku.   

 

Vyhotovovanie zvukových a obrazovo - zvukových záznamov zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva: 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že prioritné právo na vytváranie 

zvukových a obrazovo - zvukových záznamov si vyhradzuje obecný úrad Plechotice 

a jednotliví občania obce ako aj ďalšie zúčastnené osoby na rokovaní obecného zastupiteľstva, 

smú takéto záznamy vyhotovovať len s výslovných súhlasom obecného zastupiteľstva, ak to 

nie je v rozpore s príslušnými právnymi normami s ohľadom na práva občanov. 

 

Grantový program Magma pre región výzva 2019: 

Ing. Miloš Štefko upovedomil ostatných poslancov, že aktuálne v Košickom kraji 

prebieha výzva na poskytnutie grantu vo výške 5 000,- eur v rámci programu Magma pre 

región, ktorý je financovaný z Nadačného fondu Magma spravovaného Karpatskou nadáciou. 

Ing. Miloš Štefko apeloval na poslancov aby sa obec Plechotice zapojila do predmetnej výzvy 

a predložila žiadosť o poskytnutie grantu spoločne s projektom zameraným na bezpečnosť 

jednotlivých obyvateľov našej obce. Starosta v tejto súvislosti poveril Ing. Miloša Štefka, aby 

zabezpečil podklady pre podanie žiadosti a následne sa dohodli na vzájomnej súčinnosti pri 

prerokovaní a podávaní žiadosti.    

V rámci tohto bodu programu poslanci hlasovali spoločným hlasovaním za jednotlivé 

časti tohto bodu.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

10. Záver 

Po prerokovaní programu starosta obce Ing. Peter Koščo poďakoval za účasť a 

rokovanie dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva o 21:30 hod. ukončil.   

 

Zapísal: JUDr. Marek Tkačik, PhD.,  .........................................  

V Plechoticiach dňa 28. decembra 2018 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Jaroslav Bič                       ................................ 

Jozef Halapin                     ................................ 

 

 

 

                                      Ing. Peter Koščo 

                                                         starosta obce 

 


