
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného dňa           

28. júna 2019 o 19.15 hod. v zasadačke Obecného úradu v Plechoticiach.  

Prítomní: 

Ing. Peter Koščo  

Jozef Halapin 

Mgr. Martin Hrubovský 

Ing. Miloš Štefko 

Jaroslav Bič 

JUDr. Marek Tkačik, PhD. 

Jozef Džugan  

Ospravedlnený: Vladimír Rusnák 

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 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 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo. Privítal  

všetkých zúčastnených a konštatoval, že sú prítomní 6 poslanci obecného zastupiteľstva a 

obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. Prítomná bola aj kontrolórka obce Plechotice 

Ing. Monika Hudačková  a zapisovateľka.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom  

Jozef Džugan a za overovateľov zápisnice Ing. Miloš Štefko, Mgr. Martin Hrubovský.                     

Poslanci súhlasili a  hlasovali nasledovne: 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

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 odsúhlasili. 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

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

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Hudačková oboznámila prítomných  s Plánom 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plechotice na I a  II. polrok 2019. Vysvetlila, že 

vzhľadom na okolnosti, keď hlavný kontrolór sa volil na konci februára, preto sa schvaľuje 

dodatočne tento plán aj za I. polrok. Podrobnejšie uviedla aj niektoré najdôležitejšie úlohy, 

ktoré je potrebné realizovať a práve preto sú zahrnuté v pláne  kontrolnej činnosti. Poslanci 

hlasovali o predloženom pláne.  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie záverečného účtu obce Plechotice za rok 2018 

Starosta obce požiadal účtovníčku  obce p. M. Spišákovú, aby oboznámila prítomných 

so Záverečným účtom obce Plechotice za rok 2018. K záverečnému účtu sa na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva vyjadrila aj hlavná kontrolórka  obce a odporučila obecnému 

zastupiteľstvu schváliť záverečný účet s tým, že nové zastupiteľstvo schválením záverečného 

účtu plní svoju povinnosť, aj keď reálne výsledok záverečného  účtu  nemohlo ovplyvniť. 

 Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

6. Schválenie navrhovaných VZN: 

 Starosta obce informoval poslancov, že obec nemá prijaté niektoré všeobecne záväzné 

zariadenia, ktoré už mali byť prijaté v minulosti a práve preto je potrebné tieto všeobecné 

nariadenia prerokovať a v konečnom dôsledku aj schváliť na obecnom zastupiteľstve. 

Predkladané VZN boli za pomoci notebooku a dataprojektora premietané na premietacie 

plátno, aby mohli poslanci lepšie reagovať na jednotlivé body.    

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

Poslanci rozoberali uvedené VZN a zhodli sa na tom, že vo VZN chýbajú sankcie za 

porušovanie tohto všeobecne záväzného nariadenia, keďže čistota obce súvisí s veľmi 

dôležitým dopadom na zdravý život. Pred hlasovaním sa dohodlo na tom, že toto VZN sa 

doplní dodatkom, kde sa upresnia ešte niektoré body obsiahnuté v tomto VZN. Poslanci 

hlasovali nasledovne:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

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



Pri rozprave o schvaľovaní tohto VZN rezonovala najviac téma kosenia obecných 

priestranstiev aj čo sa týka periodicity kosenia, ale aj výšky trávy a ostatných rastlín. Starosta 

uviedol, že aj práve v uplynulom mesiaci bol stav taký, že bolo by potrebné kosiť dedinu opäť 

od začiatku, len čo sa dokosila posledná ulica. Napokon poslanci o uvedenom VZN hlasovali. 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

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

Plechotice 

Starosta obce uviedol, že uvedené VZN by malo zabezpečiť, aby boli určené pravidlá pre 

všetkých poskytovateľov takýchto služieb, ale hlavne, aby neboli porušované základné práva 

občanov na oddych a pokojné strávenie voľných chvíľ bez obmedzovania z prípadných 

pohostinstiev, či iných podobných zariadení na území obce. Opäť spoločne konštatovali, že tu 

chýbajú sankcie a že sa k tomuto VZN vrátime dodatkom.  Po krátkej diskusii pristúpili 

k hlasovaniu.  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

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

Pri schvaľovaní tohto VZN starosta uviedol, že práve takéto VZN najviac absentovalo pri 

požiadavkách občanov o poskytnutie niektorých služieb, ktoré by aj obec vedela zabezpečiť, 

ale nemala zásady na účtovanie poskytnutých služieb. Tak sa v minulosti stavalo, že nebol 

rovnaký meter pri účtovaní a niektorí občania sa cítili oklamaní, aj keď to nemusela byť 

objektívna pravda. Poslanec Ing. Miloš Štefko navrhoval niektoré služby poskytovať zadarmo, 

aby občan cítil, že obci záleží na občanovi. Prebehla aj plodná debata, ktorej výsledkom bol 

apel starostu na poslancov, aby pripravili do VZN zmeny, ktoré budú prospešné občanovi, ale 

zároveň obec nebude veľmi stratová pri zachovaní sociálneho aspektu a princípu 

spravodlivosti.  

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) 

 

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 

Starosta obce informoval poslancov, že príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť 

školského klubu detí sa nemenil od 1.1.2015 a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni sa nemenil dokonca od roku 2011. Keďže je dotácia na stravu pre  

predškolákov a žiakov ZŠ 1,20,- € pristupuje sa k 3. finančnému pásmu, aby sme časť dotácie 

na stravu nemuseli z dôvodu nevyčerpania, vracať do štátneho rozpočtu. Vyšší príspevok sa 

samozrejme musí odraziť na kvalitnejšej a pestrejšej strave našich všetkých stravníkov. Zmení 

sa aj výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ z 5,-€ na  7,-€ a ŠKD z 3,-€ na 4,-€. Opäť budú 

financie použité na zabezpečenie inovatívnych metodických pomôcok a na bežné výdavky 



spojené so zabezpečovaním chodu obidvoch zariadení. Toto VZN bude platiť od 1.9.2019.  Po 

tomto vysvetlení poslanci hlasovali:     

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) 

 

7.  Aktuálne informácie OcÚ 

 V tomto bode informoval starosta o činnosti obce navonok, ale aj prácach, ktoré sa 

vykonávajú za pomoci pracovníkov zamestnaných cez ÚPSV a R SR.  

Najprv uviedol, že  Úrad vlády z MF SR  poskytol  5 000,-€ na Obsahové a organizačné 

zabezpečenie nultého ročníka folklórnych slávností dolného regiónu Zemplín pod názvom „ 

Plechocicki dobroty“, ktorý sa uskutoční 21.7.2019.  

V ďalšom oznámil poslancom, že sme dostali dotáciu na činnosť 1 400,-€ z Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR, ktoré je potrebné zúčtovať do 31.8.2019.  

Bolo vyhovené aj ďalšej žiadosti, ktorá bola podaná na  Ministerstvo financií – „Rekonštrukcia 

a modernizácia vstupu na obecný úrad“(vchodové dvere, schodište, bezbariérový vstup, možno 

nové prekrytie ), ale zo žiadaných 13 800,- € nám bolo schválené na tento projekt 7 000,-€. Pri 

realizácii sa uvidí, čo všetko sa dokáže za tieto peniaze urobiť.  

V ďalšom starosta podal informáciu aj o projekte cez Karpatskú nadáciu- „Vráťme našim 

deťom pocit bezpečia a radosti“, že boli objednané brány na chodníky, ich výroba trvá cca 4- 6  

týždňov.  4.6.2019 išla úhrada, čiže predpokladáme, že o 2 týždne ich budeme mať – oproti 

projektu nebudú  biele ale zelené, aby to viac  ladilo s okolím, informoval aj o tom, že na okraji 

parku z južnej časti je už vykopaná zemina, pripravené  na pokladanie dlažby. 

Bola podaná informácia aj projekte „ Oprava oplotenia multifunkčného ihriska“ ( mantinely 

a oplotenie) v rámci výzvy podpora rozvoja športu Aktivita č.3 : Údržba ihrísk a štadiónov a 

inej športovej infraštruktúry, kde sme boli vyzvaní na úpravu rozpočtu a je predpoklad, že 

z pôvodných 19 440,- € (18 460,-€ žiadaných a 980,-€ vlastné zdroje) nám schvália zrejme  

10 000,-€. 

Starosta uviedol, že intenzívne sa pracuje aj na ďalších troch projektoch a vyzerá to, že sa ich 

podarí dotiahnuť do úspešného konca. Ide o projekt „Zateplenie budovy KD“ – cca 150 000,- 

€, ďalej sa rieši aj projekt, ktorý úzko súvisí z predchádzajúcim projektom a to cez MAS – 

miestna akčná skupina Sečovský región  - projekt „KD Plechotice, Riešenie interiéru – 

podhľad“ kde pôjde o finančné prostriedky  nasledovne - 28 000,-€ v prvom kole a v druhom 

kole 17 000,-€. Realizáciou týchto projektov by obec mala dôstojný kultúrny stánok 

s podstatne modernejším vybavením. Starosta uviedol, že v najbližšom čase očakávame aj 

výsledok projektu ohľadom havarijného  stavu strechy ZŠ a MŠ, kde by sa malo jednať 

o finančný obnos okolo 100 000,-€.  

Starosta informoval aj o činnosti pracovníkov zamestnaných cez ÚPSV a R SR a uviedol, že 

najviac času venovali koseniu, ale osadili sa  a ofarbili nové dosky na cintoríne a ofarbené boli 

aj lavičky v parku. V rámci možnosti sa poupratovala aj lúka za ZŠ a MŠ, kde sa upratali staré 

pne z parku a rozplanírovala sa hlina taktiež dovezená z parku, ktorá znemožňovala prístup na 

túto lúku. Vyzberal sa opäť chotár, ale toto je už potrebné zopakovať. Osadila sa smerová 

tabuľa, ktorá ukazuje, kde sú školy, ale aj sídlo OcÚ Plechotice. Opravujú sa aj odpadové rúry 

v školskej budove z kuchyne a WC  a robí sa nový odpad z dorobeného WC pri sociálnej 

budove športového areálu.    

Poslanci informácie o činnosti zamestnancov  OcÚ zobrali na vedomie. 

 8. Rôzne 

  V bode rôzne požiadali o slovo p. Mária Michalíková a p. Očkaják Anton č. s. 160/77 , ktorí 

upozornili na značné poškodenie cesty pred ich domom. Uviedli, že cesta je zvlnená resp. sú 

tam vyjazdené priehlbiny na ceste,  čo spôsobuje veľké otrasy a praskanie múrov  ich domu. 

Pokračovali, že tento stav je dlhodobý a predchádzajúci starosta s tým nič nerobil. Poslanci 



navrhli osloviť Okresnú správu ciest, resp. Dopravnú políciu, aby sa hľadalo možné riešenie. 

Možno aj také, aké navrhujú obyvatelia poškodzovaného domu – znížiť povolenú rýchlosť, dať 

zákaz parkovania, lebo je to oproti miestnemu obchodu, resp. opraviť nerovnosti frézovaním 

cesty.  Poslanec Mgr. Martin Hrubovský mal názor, že tento stav je kvôli tomu, že na tomto 

mieste nie je priekopa pred domom a práve priame spojenie domu  s cestou spôsobuje tieto 

problémy.   

V tomto bode dostal slovo aj p. Peter Novák – vedúci folklórnej skupiny, ktorý uviedol, že 

podujatia „Pľechocicki dobroty“ by sa malo zúčastniť 12 FS a preto bude potrebné všetko 

dobre zorganizovať. Poslanci sa dohodli, že sa zúčastnia najbližšieho  nácviku (budúca streda) 

našej FS Studzenka a dohodnú všetky činnosti s rozdelením úloh,  pre úspešné zvládnutie tohto 

významného podujatia (zabezpečiť dostatok pitnej vody, piecky, lavice, stoly, občerstvenie, 

drevo, suché WC, zdravotnú službu...). Dohodlo sa aj to, že sa neumožní žiaden stánkový 

predaj, okrem stánkov s  predmetmi z ľudovej tvorby – drevené píšťalky, fujary a pod.  

Starosta obce predstavil aj návrh novej www – stránky obce prostredníctvo dataprojektoru, ale 

poslanci mali výhrady k navrhovanému rozloženiu a farebnosti stránky, preto sa dohodli, že 

starosta zabezpečí pracovné stretnutie so zhotoviteľom, aby sa tieto nedostatky odstránili.  

V ďalšom sa hovorilo aj o oplotení parku a o aktivitách, ktoré súvisia s realizáciou tohto 

projektu. Poslanec Ing. Miloš Štefko prisľúbil, že do dvoch týždňov pripraví jednoduchú  

projektovú dokumentáciu, ako by altánok v parku mal vyzerať, resp. aký materiál bude 

potrebný na jeho zhotovenie.    

Poslanec Jaroslav Bič mal výhrady ku kvalite kosenia pracovníkmi na menších obecných 

službách a stavu techniky na kosenie. 

Hovorilo sa aj o situácii vo futbalovom klube, kde dochádza k neustálym presunom na 

jednotlivých funkcionárskych postoch. V súvislosti s touto témou poslanec Mgr. Martin 

Hrubovský uviedol, že nebude z dôvodu časovej zaneprázdnenosti vykonávať funkciu 

prezidenta klubu, aj keď sa spolupráci a činnosti v klube nevzdáva úplne, uviedol, že klubu 

pomôže stále keď to bude potrebné.       

 

9. 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 22:30 hod. ukončil.   

 

 

Zapísal: Jozef Džugan   .........................................  

 

V Plechoticiach dňa 1. júla  2019 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Martin Hrubovský   ........................................ 

Ing. Miloš Štefko    ........................................ 

 

 

 

 

                                      Ing. Peter Koščo 

                                                         starosta obce 


