Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
______________________________________________
Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného dňa 28.
februára 2019 o 16.30 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 prítomní: viď. prezenčná listina zo zasadnutia
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. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie výšky dotácie pre žiadateľov na rok 2019
5. Voľba kontrolóra obce
6. Informácia o predkladaných projektoch obce
7. Rôzne
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo. Privítal
všetkých prítomných a uviedol, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva a
obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom
Mgr. Martin Hrubovský a za overovateľov zápisnice Vladimír Rusnák a Jozef Džugan.
Poslanci súhlasili a hlasovali jednohlasne za.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Schválenie programu
Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta predložil na schválenie návrh
programu rokovania podľa odoslanej pozvánky. Ďalšie body do programu poslanci nenavrhli,
program rokovania jednohlasne odsúhlasili.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Schválenie výšky dotácie pre žiadateľov na rok 2019
O dotáciu požiadali v ďalšom uvedené organizácie: Folklórna skupina FS „Studzenka“
Plechotice ( zastúpená p. Petrom Novákom, vedúcim FS ), TJ Družstevník Plechotice ,
futbalový klub ( zastúpený členmi výboru – p. Milanom Pálfim a p. Jozefom Podrackým )
a Divadelný súbor Janka Borodáča v Plechoticiach ( zastúpený p. Jozefom Novákom, vedúcim
DS). Vedúci činitelia uvedených subjektov zdôvodnili svoje žiadosti o dotáciu a v krátkosti
načrtli perspektívy svojej činnosti. Postoj obecného zastupiteľstva bol rovnaký ku všetkým
uvedeným subjektom, ktoré reprezentujú obec Plechotice a šíria jej dobré meno v užšom
regióne, ale aj širšom ponímaní najmä DS. Obecné zastupiteľstvo predbežne schválilo
požadované dotácie, avšak čerpanie bude postupne a iba do požadovanej výšky vzhľadom na
finančnú situáciu a kondíciu obce, aby mohla zabezpečovať aj iné aktivity. Predbežná výška
dotácii: FS „ Studzenka “ - 1200,- € na cestovné, len v prípade nevyhnutnej potreby 1200,- €
na čižmy pre ženy, len v prípade nevyhnutnej potreby 2 600,- € na hune pre mužov.
TJ Družstevník Plechotice 4 500,- € na zabezpečenie chodu klubu na celý rok 2019
DS Janka Borodáča v Plechoticiach – 2 200,- € na činnosť v kalendárnom roku 2019
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Voľba kontrolóra obce
Voľba hlavného kontrolóra obce prebehla za účasti všetkých 4 kandidátov, ktorí si
podali prihlášku a splnili požadované náležitosti. Z radov poslancov, ktorí tvorili výberovú
komisiu bola zvolená komisia na sčítavanie hlasov (Jozef Džugan, Mgr. Martin Hrubovský,
Ing. Miloš Štefko). Voľby sa teda zúčastnili: Mgr. Beáta Mihucová, Ing. Monika Hudačková,
Ing. Branislav Novák, PhD., p. Šimon Vietoris. Kandidáti boli v krátkosti oboznámení
s organizáciou voľby hlavného kontrolóra v súlade s ustanoveniami § 18 a ods. 2 a 3 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov. Bolo im oznámené,
že na svoju prezentáciu majú stanovený limit 10 min. Prezentovať začali v abecednom poradí.
Po absolvovaní osobných pohovorov, posúdení miery splnenia požadovaných kritérií,
výberová komisia vyhodnotila všetkých prítomných uchádzačov. Už v prvom kole tajným
hlasovaním z počtom hlasov 4 získala nadpolovičnú väčšinu Ing. Monika Hudačková, ktorú
komisia zvolila do funkcie hlavného kontrolóra obce Plechotice s určeným úväzkom na
skrátený pracovný čas 0,1. Kompletná dokumentácia voľby hlavného kontrolóra je prílohou
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 28.2.2019.
6. Informácia o predkladaných projektoch obce
Starosta obce informoval o podaných projektoch prostredníctvom jednotlivých výziev,
ale aj o uskutočnených aktivitách mimo výziev. Dotkol sa aj zámerov na ďalšie obdobie
ohľadom podania ďalších výziev. Konkrétne uviedol, že obecný úrad podal žiadosť na Okresný
úrad Košice, odbor školstva na riešenie havarijného stavu strechy ZŠ a MŠ. Reagujúc na
výzvu Rady vlády v rámci prevencie kriminality podávame projekt pod názvom „Reakcia na

nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti“, kde sú cieľové skupiny mládeže do 18 rokov
a seniori nad 60 rokov a čaká sa na výsledok projektu na „Zateplenie budovy KD“. Poslanec
Ing. M. Štefko doplnil informácie ohľadom projektu cez Karpatskú nadáciu pod názvom
„Vráťme našim deťom pocit bezpečia a radosti“ , ktorý sa týka oplotenia parku a ďalších jeho
úprav. Starosta pokračoval, že sa pripravuje aj rekonštrukcia multifunkčného ihriska v rámci
výzvy podpora rozvoja športu Aktivita č.3 : Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej
infraštruktúry. Starosta poprosil poslancov, aby schválili potrebné finančné čiastky na
spoluúčasť obce Plechotice pri predkladaných projektoch.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Rôzne
V bode rôzne odznelo viac informácií o. i., že FS „Studzenka“ chystá v spolupráci
s OcZ Plechotice na 21.7.2019 folklórnu slávnosť spojenú s prípravou tradičných jedál
z regiónu. TJ Družstevník upresní termín futbalového turnaja „O pohár SNP“. V priebehu
augusta 2019 sa uskutoční už 45. ročník tohto tradičného turnaja, navyše je aj 70. výročie
organizovaného futbalu v Plechoticiach. Divadelný súbor zase začína so svojimi vystúpeniami
po okolitých obciach.
Nosným bodom programu rôzne bolo prejednanie
Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva v Plechoticiach, ktorý pripravil poslanec JUDr. M. Tkačik, PhD.. Po objasnení
niektorých častí rokovacieho poriadku bol tento následne schválený všetkými poslancami.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Záver
Po prerokovaní programu starosta obce Ing. Peter Koščo poďakoval za účasť a
rokovanie dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva o 20:55 hod. ukončil.
Zapísal: Mgr. Martin Hrubovský
V Plechoticiach dňa 29. februára 2019

.........................................

Overovatelia zápisnice:
Vladimír Rusnák

................................

Jozef Džugan

................................

Ing. Peter Koščo
starosta obce

