
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
 

Z á p i s n i c a 

z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

dňa 28. augusta 2019 o 17.30 hod. v zasadačke OÚ v Plechoticiach 

 

Prítomní 

Ing. Peter Koščo  

Mgr. Martin Hrubovský 

Vladimír Rusnák 

Ing. Miloš Štefko 

Jaroslav Bič 

JUDr. Marek Tkačik, PhD. 

Jozef Džugan  

Ospravedlnený: Jozef Halapin 

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. Prerokovanie upozornenia prokurátora 

5. Schválenie plánu obnovy verejných vodovodov za obec Plechotice 

6. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

1. Otvorenie 

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

všetkých zúčastnených a konštatoval, že z počtu 7 poslancov je prítomných 6 poslancov 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva je teda uznášania schopné. Prítomná bola aj kontrolórka 

obce Plechotice.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom  

Ing. Miloš Štefko a za overovateľov zápisnice Jaroslav Bič a JUDr. Marek Tkačik, PhD.. 

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 jednohlasne odsúhlasili. 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

 4. Prerokovanie upozornenia prokurátora 

 Starosta obce oboznámil poslancov s anonymom zo dňa 08.03.2019, ktorý bol zaslaný 

na obec Plechotice Okresnou prokuratúrou Trebišov v zastúpení JUDr. Katarínou Krausovou, 

kde bolo namietané na platnosť voľby hlavného kontrolóra. V ďalšom  predložil dožiadania 

Okresnej prokuratúry a aj vyjadrenia obce k týmto materiálom. V anonyme bola aj otázka či 

môže byť riaditeľkou ZŠ a MŠ manželka  starostu obce Ing. Petra Košča. Okresná prokuratúra 

Trebišov sa touto otázkou po zaslaní vyjadrenia starostu obce už  vo svojich písomnostiach 

nezaoberala. 

Poslanec Jaroslav Bič sa pýtal, že o čo vlastne ide v tomto upozornení, keďže o tomto 

nemá žiadnu informáciu. Starosta reagoval, že túto vec už rieši od marca a individuálne 

poslancov určite informoval, lebo tento proces začal po voľbe hlavného kontrolóra, ktorá 

prebehla na konci februára. K prečítaným listom boli pripomienky zo strany poslancov, že 

v anonyme sa nejedná o trestnú činnosť, nevidia taký hlboký dôvod šetrenia. Ing. Miloš Štefko  

konštatoval, že  neuvedený pracovný úväzok hlavného kontrolóra, ktorý bol napadnutý 

v anonyme, bol predsa riešený na zastupiteľstve, na ktorom sa prejednávala  voľba hlavného 

kontrolóra obce. Starosta obce na dokreslenie stavu, ktorý vtedy nastal citoval zo zápisnice 

obecného zastupiteľstva zo dňa 30.11.2018, že Ing. Štefan Vereb sa vzdal funkcie hlavného 

kontrolóra dňa 30.11.2018, ale dohoda o skončení pracovného pomeru bola  na základe žiadosti 

zo dňa 14.12.2018 urobená až dňa 17.12.2018 a tam sa už stratil čas, keď sa to malo riešiť. 

K tomuto faktu  sa Ing. Miloš Štefko opýtal, či týmto nebol porušený zákon, starosta uviedol, že 

to by mohol posúdiť len právnik.   

Priebeh rokovania narušil PaedDr. Marek Andráš, ktorý prišiel po schválení programu  

a žiadal zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva od decembra 2018 až po posledné zasadnutie. Bol 

upozornený starostom obce, že zastupiteľstvo sa riadi schváleným programom, a že v bode 7- 

rôzne - bude mať priestor a že o zápisnice môže  požiadať písomne. Pýtal sa starostu obce, prečo 

nezverejňuje zápisnice zo zastupiteľstva, keď to sľuboval. Ten odpovedal, že tak urobí, len čo 

bude sprevádzkovaná nová www- stránka obce, alebo, keď extarosta ukáže spôsob, ako 

zverejňovať PDF súbory na pôvodnej www- stránke, čo pri odovzdávaní úradu neurobil.  

PaedDr. Marek Andráš medzitým začal natáčať bez upozornenia prítomných, mobilom priebeh 

zasadnutia. Mgr. Hrubovský sa vyjadril k právnej subjektivite ZŠ a MŠ, že bola schválená v roku 

2014 a prečo to nebolo  uvedené do praxe. Vzhľadom k tomu, že PaedDr. Marek Andráš bol 

bývalým starostom  bol vyzvaný súčasným starostom obce o vyjadrenie k právnej subjektivite 

ZŠ s MŠ Plechotice, ktorá mala už byť od 1.9.2014.  PaedDr. Marek Andráš neodpovedal a 

opustil zasadaciu miestnosť.  

Po výzve starostu obce na poslancov, aby v zmysle navrhovaných dvoch  opatrení zo strany 

prokurátorky prijali uznesenia, boli na základe toho  k tomuto bodu programu prijaté aj dve 

uznesenia, o ktorých poslanci hlasovali.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo „Upozornenie prokurátora pod číslom: Pd 134/19/8811-8 zo 

dňa 14.08.2019 na svojom zasadnutí dňa 28.8.2019 “  

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 



 

Druhé uznesenie, navrhnuté opatrenie prokurátora: V budúcnosti sa budú rešpektovať platné 

právne predpisy. 

  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie plánu obnovy verejných vodovodov za obec Plechotice 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo a prítomných o žiadosti Ministerstva 

životného prostredia, sekcia vôd,  o poskytnutie údajov z Plánov  rozvoja verejných vodovodov, 

podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 262/2010 Z. z., ktorý okrem iného zahŕňa aj odhad 

financií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry v oblasti zásobovania vodou. Jednou 

z povinností vlastníka verejného vodovodu podľa § 15 ods. 1 písm. g a § 16 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách znení neskorších 

predpisov je vypracovanie plánu obnovy verejných vodovodov na obdobie 10 rokov. Výška 

investovania by  mala byť minimálne do výšky odpisov. 

Ing. Monika Hudačková podala bližšie informácie, že sa jedná o investovanie do 

vodovodov, ktoré sú staršie ako 20 rokov, nakoľko ich životnosť je 80 rokov. Dodala, že ide 

hlavne o zistenie výšky odpisov vodovodov podľa obcí.  

Ing. Miloš Štefko konštatoval -  je to iba plán, nie nutnosť už investovať.  

Starosta obce dodal, že navrhuje, aby sa rozhodlo o investovaní podľa potreby a stavu 

verejného vodovodu a finančnej situácie obce. Za obec do 31.12.2018 výška odpisov je 3 tis. €. 

Plán obnovy verejných vodovodov od 1.januára 2015 do 31.decembra 2024 bol  navrhnutý VVS 

a.s. Trebišov pre obec Plechotice (podobne ako aj pre ostatné obce v okrese) vo výške 0,-€ 

a o tom sa aj hlasovalo:   

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

6. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ 

 Starosta obce informoval poslancov, že sme obdŕžali rozhodnutie o schválení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok vo výške 149.672,16 € na projekt „Kultúrny dom Plechotice – 

rekonštrukcia“, ktorú bude realizovať firma NOVICOM s.r.o., Slivník 61., od Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry Bratislava. Od Okresného úradu Košice, odbor školstva na účet základnej 

školy bolo pripísaných 95.000,- € na riešenie havarijného stavu strechy. Na opravu oplotenia 

multifunkčného ihriska má obec uzatvorenú zmluvu s úradom vlády SR na čiastku 10.000,- €, 

plánujú sa dať mantinely, aby nedochádzalo k poškodzovaniu sieti. Ďalej bola podaná 

informácia o finalizácií  predloženia projektu na rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu do 

20.09.2019. Konkrétne ide o stavebné úpravy podhľadu, javiska  a predprípravu na pripojenie 

klimatizácie a modernej techniky.Mgr. Martin Hrubovský pripomenul, aby sa nezabudlo na 

odvetranie. Ďalej starosta obce informoval o dotácií od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo 

výške 1.400,- €, ktorú je potrebné zúčtovať do konca augusta.  Prostriedky boli použité na 

materiálno-technické vybavenie DHZO, ktorého členmi sú  p. Martin Tomko- veliteľ, p. Puky 

Peter, p. Mário Porhinčák,  poslanci obce a starosta obce. 

 Starosta obce v ďalšom vyhodnotil „Nultý ročník folklórnych slávností dolného 

regiónu Zemplín, ktorý sa konal z príležitosti 15. výročia FS Studzenka 21.07.2019, na ktoré 

obec obdŕžala dotáciu od Ministerstva financií SR vo výške 5.000,- €, schválenú na výjazdovom 

rokovaní vlády v Trebišove.  Z tejto čiastky sa vyčerpalo 3.424,01 €, o čiastku 1.575,91 € bolo 

požiadané o zmenu účelu použitia na nákup materiálu na altánok v miestnom parku. Poslanec 



Jaroslav Bič pripomenul, že chýbalo čapované pivo a kofola. Jozef Džugan navrhol, aby sa pre 

vystupujúcich pripravilo pódium, vystúpenie bude na vyššej úrovni. JUDr. Marek Tkačik 

súhlasil, starosta reagoval, že do budúcna sa s tým určite počíta. Spomenul aj uskutočnenie 45. 

ročníka futbalového turnaja o „Pohár SNP“, ktorý prebehol tradične 1. augustovú nedeľu, tohto 

roku 4.8.2019 za účasti štyroch mužstiev.  V tomto bode boli starostom obce spomenuté práce 

v miestnom parku, konštatoval, že chodník je pred dokončením, čaká sa už iba na brány, ktoré 

boli uhradené 04.06.2019, ktoré majú dodať v čo najkratšom termíne. Ing. Miloš Štefko sa 

opýtal, či sa dodrží termín ukončenia projektu starosta  navrhol požiadať o predĺženie termínu 

ukončenia konca októbra, čo je možné a čo aj využijeme. Bolo skonštatované, že termín bude 

dodržaný.  

 Starosta obce tiež informoval, že sa vymaľovala sa školská jedáleň a zakúpili sa nové 

obrusy.  V  polovici septembra začne aj s prácami na  riešenie havarijného stavu strechy.   

 V tomto bode pán Jaroslav Bič konštatoval, že sa nekosí plocha za  Sečovskou a 

Družstevná ulicou a priestory okolo kanálu smerom od čísla domu 34. Pán Ing. Miloš Štefko 

reagoval, že raz za rok je postačujúce kosenie, nakoľko ide už o priestory, ktoré nie sú obecné – 

sú za obcou. Mgr. Martin Hrubovský dal usmernenie, že o územie okolo kanálu sa vždy staralo 

Povodie Bodrogu, ďalej pripomenul, že je potrebné si všímať vyhadzovanie odpadu na konci 

Družstevnej ulici. 

  

7.  Rôzne 

Starosta obce v tomto bode uviedol, že v dňoch 30.8. – 1.9.2019 sa divadelný súbor (DS) 

predstavil hrou „Rysavá jalovica“ mimo našej republiky. Zároveň poďakoval DS Janka 

Borodáča za reprezentovanie obce v zahraničí - v Srbsku v obci Laliť, kde žijú vysťahovaní 

Slováci a udržujú dodnes ľudové tradície. Uviedol, že do budúcna bude potrebné uvažovať 

o uzatvorení  medzinárodnej zmluvy o priateľstve a spolupráci s touto družobnou obcou. 

  

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 

19:30 hod. ukončil.   

 

Zapísal: Ing. Miloš Štefko   .........................................  

 

V Plechoticiach dňa 6. septembra  2019 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

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

 

 

                                      Ing. Peter Koščo 

                                                         starosta obce 


