Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
______________________________________________
Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného dňa
29. marca 2019 o 17.30 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. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu podľa ú. z. 357/2004 Z. z.
5. Úprava rozpočtu
6. Informácia o činnosti OcÚ
7. Rôzne
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo. Privítal
všetkých zúčastnených a konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva a
obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. Prítomná bola aj kontrolórka obce Plechotice
a zapisovateľka.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom
Jaroslav Bič a za overovateľov zápisnice Jozef Halapin a JUDr. Marek Tkačik, PhD.
. Poslanci súhlasili a hlasovali nasledovne:
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. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu podľa ú. z. 357/2004 Z. z.
Starosta obce oboznámil poslancov, že tento zákon je Ústavný zákon o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Uviedol, že členom tejto
komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve
zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z
jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu
nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov, ak sa tento počet nedosiahne
týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického
hnutia s najvyšším počtom poslancov. Po oboznámení poslancov s týmito zásadami sa
pristúpilo v tvorbe tejto komisie. Z radov nezávislých poslancov (JUDr. Marek Tkačik, PhD.,
Jaroslav Bič, Jozef Halapin ) bol do komisie nominovaný JUDr. Marek Tkačik, PhD.. Za
politickú stranu SNS (Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák) bol do komisie nominovaný
Vladimír Rusnák. Za KDH (Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko) bol do komisie nominovaný Ing.
Miloš Štefko. Komisia na ochranu verejného záujmu teda bola zvolená podľa určených kritérií.
Za predsedu komisie bol následne členmi komisie zvolený JUDr. Marek Tkačik, PhD.. Starosta
novozvolenej komisii následne oznámil, že v zmysle zákona podal oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov k 31. marcu 2019. Poslanci hlasovali jednohlasne
za zloženie komisie na ochranu verejného záujmu a zobrali na vedomie odovzdanie oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Ing. Petra Košča.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Úprava rozpočtu
Účtovníčka obce p. Mária Spišáková informovala poslancov o situácii, ktorá nastala
a prečo sa rozpočet upravoval. Došlo k navýšeniu na strane príjmov rozpočtu obce z dôvodu
obdŕžania viazaných dotácií (voľby prezidenta a eurovoľby, stravne pre žiakov ZŠ a
predškolákov z UPSVaR a z Karpatskej nadácie). Zároveň sa tento stav premietol aj na strane
výdavkov v rozpočte. Rozpočtové opatrenie teda bolo nulové. Poslanci zobrali na vedomie
informáciu o dôvode úpravy rozpočtu.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Informácia o činnosti OcÚ
Starosta obce informoval poslancov, že v súčasnosti je na OcÚ zamestnaných spolu 7
ľudí cez ÚPSVaR. Cez projekty na 8 hodín denne 2 občania – tým končí projekt k 3.4.2019, na
80 hodín mesačne/4 hodiny denne - 3ľudia a na 32 hodín mesačne/4 hodiny denne – 2
občania. Od 1.4.2019 pribudnú do skupiny k tým , čo pracujú 80 hodín mesačne ďalší 2, je to
skupina zamestnaná na tzv. MOS (menšie obecné služby). Starosta v krátkosti uviedol činnosti,
ktoré títo občania vykonávajú. Z náročnejších prác uviedol likvidáciu smetiska v areáli
cintorína ako aj úpravu prostredia pri multifunkčnom ihrisku, kde sa nachádzali kopy hliny
s obrubníkmi a dlažbou. Betónové časti sa vybrali a hlina sa rozhrabala rovnomerne po ploche.
Po zime sa upratal aj celý chotár dediny, zvlášť za Sečovskou ulicou, kde bolo veľké množstvo
odpadu. Medzi dlažbovým chodníkom a cestou pri príjazde ku škole sa vysypal a upravil
kameň, aby tam najmä po daždi nestála voda, ktorou by mohli prechádzajúce auta ošpliechať
ľudí na chodníku.
V ďalšom informoval aj o aktivitách ohľadom podaných, ale aj nových projektov. Uviedol, že
sme na obec dostali grant cez Karpatskú nadáciu na projekt pod názvom „Vráťme našim

deťom pocit bezpečia a radosti“ vo výške 4997,-€ a bola podpísaná zmluva o poskytnutí tohto
grantu. Uviedol, že bola odoslaná aj žiadosť „ Oprava oplotenia multifunkčného ihriska“ (
mantinely a oplotenie) 18 460 + 980 vlastné zdroje , spolu 19 440,- € - v rámci výzvy podpora
rozvoja športu Aktivita č.3 : Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry.
Ďalšia žiadosť bola zaslaná na Ministerstvo financií – projekt pod názvom „Rekonštrukcia
a modernizácia vstupu na obecný úrad“(vchodové dvere, schodište, bezbariérový vstup,
prekrytie ) vo výške 12420 + 1380 (10 % spoluúčasť) spolu 13 800,- €. Prostredníctvom MAS
Sečovský región (miestna akčná skupina) podáme rozpracovaný projekt „ KD Plechotice –
Riešenie interiéru – podhľad a portál javiska. Očakávame aj ďalšie informácie aj ohľadom
projektov, ktoré boli spomenuté na predchádzajúcom zastupiteľstve a to „Zateplenie budovy
KD“ a „Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti“. Poslanci informácie ohľadom
činnosti OcÚ zobrali na vedomie.
7. Rôzne
V tomto bode sa rozoberalo viac vecí, ktoré súvisia so zabezpečením chodu OcÚ so
zreteľom na skvalitnenie života každého občana v obci a rýchlym prístupom k informáciám.
V súvislosti s tým poslanci súhlasili s návrhom starostu vytvoriť novú internetovú stránku,
ktorá bude interaktívnejšia, bude modernejšia, ale hlavne adaptabilnejšia pri práci na mobilnom
telefóne. Poslanec Rusnák upozornil na nevyhovujúcu situáciu na Družstevnej ulici, čo sa týka
znečisťovania cesty poľnohospodárskou technikou, ktorá je potom veľmi prašná. Starosta
vstúpi do jednania s vlastníkmi pôdy a firmou Stavoservis, ktorá má sídlo za Družstevnou
ulicou. Poslanec Džugan navrhoval oživiť pás medzi chodníkom a štátnou cestou na ulici
Čeľovská od č.d.89 Kičinková po č.d.95 Rác. Bude sa to riešiť pri komplexne oplotení parku.
Poslanec Štefko upozornil na potrebu zmeny www – stránky obce, doplnil informácie
o projekte „Vráťme našim deťom pocit bezpečia a radosti“ a apeloval na poslancov, aby sa
informácie zo zasadnutí OcZ podávali občanom rovnako, tak ako boli prijaté hlasovaním, bez
zbytočných zavadzaní niektorých občanov.
Dôležitým programom bodu rôzne bolo prejednanie návrhu poslanca Hrubovského, ktorý
pripravil materiál „Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Plechoticiach“.
Po diskusii, ktorá prebehla k tomuto návrhu sa prijali zásady odmeňovania zástupcu starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva v Plechoticiach. Odmeňovanie sa bude realizovať
štvrťročne a to: zástupca starostu vo výške 200-,€ a poslanci vo výške 150-,€.
V ďalšom starosta obce informoval poslancov o povinnosti OcÚ vyplatiť bývalému starostovi
odstupné vo výške 9 706,50,- € (4-mesačné ), pričom uviedol, že doteraz sme mu poslali
čiastku 3235,5,- €. Po diskusii a rôznych návrhoch poslanci poverili starostu, aby ako štatutár
obce, on jednal s bývalým starostom a dohodol splátkový kalendár – uhrádzať vypočítanú
čiastku mesačne tak, aby do konca roka 2019 bolo odstupné vyplatené. Starosta informoval aj
o zámere osadiť smerovú tabuľu, aby bolo vyznačené, kde sa nachádza a ako sa cudzí ľudia
dostanú na obecný úrad a na miestne futbalové ihrisko.
V tomto bode bolo uskutočnené 2 x hlasovanie:
1) o vytvorení novej www – stránky obce
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
2) o odmeňovaní poslancov a zástupcu starostu
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
za: 4-Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, JUDr. Marek Tkačik, PhD., Jozef Džugan
proti: 0
zdržal sa: 3 - Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, Jaroslav Bič

8. Záver
Po prerokovaní programu a ostatných bodov otvorených v bode rôzne starosta obce
Ing. Peter Koščo poďakoval za účasť prítomným a rokovanie zasadnutia obecného
zastupiteľstva o 20:30 hod. ukončil.
Zapísal: Jaroslav Bič

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

V Plechoticiach dňa 1. apríla 2019
Overovatelia zápisnice:
Jozef Halapin

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

JUDr. Marek Tkačik, PhD. ........................................

Ing. Peter Koščo
starosta obce

