Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
______________________________________________
Zápisnica
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného
dňa 15. novembra 2019 o 17.30 hod. v zasadačke OÚ v Plechoticiach
Prítomní
Ing. Peter Koščo
Jozef Halapin
Mgr. Martin Hrubovský
Vladimír Rusnák
Ing. Miloš Štefko
Jaroslav Bič
JUDr. Marek Tkačik, PhD.
Jozef Džugan - neprítomný, ospravedlnený (odcestovaný)
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 navrhovaného VZN Obce Plechotice č. 6/2019 o verejnom poriadku
5. Návrh zmeny územnoplánovacej dokumentácie obce
6. Informácie o pripravovaných aktivitách a činnosti OcÚ
7. Rôzne
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo a vyzval
prítomných aby si minútou ticha uctili obete havárie autobusu s nákladným autom pri Nitre dňa
13.11.2019 z dôvodu vyhláseného štátneho smútku práve v deň konania zastupiteľstva
15.11.2019. Po minúte ticha starosta 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
Jozef Halapin a za overovateľov zápisnice Mgr. Martin Hrubovský a Vladimír Rusnák. 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. Schválenie navrhovaného VZN Obce Plechotice č. 6/2019 o verejnom poriadku
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN Plechotice č. 6/2019 o verejnom
poriadku, ktoré malo byť schválené ešte v minulom volebnom období. K predloženému VZN
PaedDr. Marek Andráš, bývalý starosta mal pripomienku, že za jeho pôsobenia nebolo VZN
prijaté, pretože sa obával ako sa bude VZN aplikovať v obci. Starosta obce uviedol, že nakoľko
bola vykonaná previerka z Okresnej prokuratúry na povinné VZN, ktoré obec musí mať zo
zákona prijaté, a obec takéto VZN nemá, dostala termín do 31.12.2019 na prijatie tohto VZN a
nie je možné neprijať VZN a porušovať naďalej zákon.
Ing. Miloš Štefko sa opýtal o sankcionovaní za porušenie VZN Plechotice č. 6/2019.
Starosta obce uviedol, že sankcionovať sa bude a musí v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Mgr. Martin Hrubovský navrhoval, aby sa
stanovil termín, kedy sa môže spaľovať, vypaľovať, ako tieto činnosti kontrolovať a dodržiavať.
Dodal, že toto VZN bude možné otvoriť a pripomienkovať na ďalších zasadnutiach
zastupiteľstva. Pán Peter Oporoska oboznámil, že aj na cintoríne horel odpad v kontajneri.
PaedDr. Marek Andráš uviedol, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Trebišov môže dať povolenie na vypaľovanie, ale Okresný úrad Trebišov, odbor životného
prostredia na to nedá súhlas. JUDr. Marek Tkačik, PhD. pripomenul prítomným, že bol
schválený rokovací poriadok, kde je uvedené ako sa pripomienkuje. PaedDr. Marek Andráš bez
povolenia prerušil JUDr. Mareka Tkačika, PhD., že nebol zverejnený. K vzneseným
pripomienkam starosta obce Ing. Peter Koščo pripomienkovanie ukončil a oznámil, že všetky
tieto pripomienky prekonzultuje s kompetentnými orgánmi a o výsledku a možných riešeniach
bude zastupiteľstvo informovať. Vyslovil osobný názor, že to platná legislatíva nedovoľuje.
K tomuto bodu programu o VZN č. 6/2019 bolo navrhnuté prijať uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo „VZN Obce Plechotice č. 6/2019 o verejnom
poriadku“.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Návrh zmeny územnoplánovacej dokumentácie obce
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo a prítomných o návrhu zmeny
územnoplánovacej dokumentácie obce na základe žiadosti pána Frederika Hrubovského, ktorý
kúpil parcelu na Družstevnej ulici č. p. 461 na LV 548 k. ú. Plechotice na výstavbu rodinného
domu. V územnom pláne (UP) obce je však uvedený pozemok nie ako pozemok určený na
výstavbu, ale len ako navrhovaný na budúcu výstavbu. Starosta obce uviedol, že na otvorenie
a vykonanie prípadnej zmeny v UP obce bude potrebný finančný obnos cca 2.000,- €. Prípadná
zmena by sa vykonala v spolupráci s hlavným riešiteľom pôvodného územného plánu obce
Plechotice, Ing. Arch. Dušanom Burákom, CSc.,
K tomuto
bodu
programu
bolo
navrhnuté
prijať
uznesenie:
„Obecné
zastupiteľstvo odsúhlasilo otvoriť územnoplánovaciu dokumentáciu obce a pripraviť jej
zmeny“ .

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Informácie o pripravovaných aktivitách a činnosti OcÚ
Starosta obce informoval poslancov a prítomných, o pripravovaných aktivitách a činnosti
OcÚ.
Folklórna skupina Studzenka dňa 16.11.2019 v Sobranciach s televíziou Zemplín
pripraví cca hodinové pásmo o činnosti FS (beseda a piesne). Ďalej všetkých pozval na slávnosť
„Úcta k starším“, ktorá sa bude konať dňa 17.11.2019 o 14.30 hod. v miestnom KD
s programom „Plechotičania svojim starkým“. Oboznámil, že sa pripravuje aj tradičná vianočná
akcia pod názvom „Pastorále 2019“, termín konania sa dohodne s duchovným otcom a s FS
Studzenka. Realizáciou akcie budú poverení všetci poslanci.
V ďalšom informoval, že bola opravená strecha na budove základnej a materskej škole,
ktorá bola v havarijnom stave. Obec na opravu obdŕžala od Ministerstva vnútra 95.000,- €,
samotná obec prispela čiastkou 150,- €. PaedDr. Marek Andráš mal pripomienku, že to bola
drahá oprava strechy a bol by zvedavý, ako by sa to obhájilo pred kontrolou.
Dňa 21.10.2019 bola dokončená realizácia projektu za pomoci Karpatskej nadácie
„Vráťme našim deťom pocit bezpečia a radosti“. Celková investícia bola plánovaná vo výške
8.791,79 €, z toho Karpatská nadácia prispeje 4.997,- €. Oplotenie bolo dňa 02.11.2019
poškodenie nárazom osobného auta – rieši sa to cez zákonné poistenie majiteľa osobného auta,
ktorý škodu spôsobil. Napriek tomu, že veľa občanov pochválilo urobenie chodníka ku kostolu
ako aj samotné oplotenie a altánok, p. Oporoska uviedol, že je tam už len vhodné pustiť ovce,
lebo plot je strašný.
Ing. Miloš Štefko pochválil pracovníkov, ktorí na obci pracujú ako zamestnanci
v hmotnej núdzi a malé obecné služby. Konštatoval, že práce vykonali kvalitne a bol dodržaný
termín, ktorý však bol predĺžený o mesiac z dôvodu oneskoreného dodania brán.
Dňa 29.10.2019 na židovskom cintoríne bola návšteva 35 Židov, z nich 2 rabíni.
Vykonali ich obrad pri hrobke Mártona Rafaela Kaesztenbauma, a na samotnú úpravu priestorov
cintorína prispeli čiastkou 500,- €.
Obec obdŕžala rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku od
Pôdohospodárskej platobnej agentúru vo výške 149.672,16 € na rekonštrukciu KD. Na opravu
oplotenia multifunkčného ihriska evidujeme od Úradu vlády SR čiastku 10.000,- €. Ministerstvo
financií SR schválilo projekt na Rekonštrukciu a modernizáciu vstupu do budovy obecného
úradu, realizácia je do 31.12.2021. PaedDr. Marek Andráš pripomenul, že je už projekt na
rekonštrukciu, kde je plánovaný bezbariérový vstup cez vchod do kultúrneho domu a tiež vstup
do obecného úradu, aby to ladilo s projektovou dokumentáciou, ktorá je už vypracovaná. Pán
starosta sľúbil, že sa na do pozrie.
Cez MAS – miestna akčná skupina Sečovský región bol podaný projekt na riešenie
interiéru – podhľad kultúrneho domu.
Bol uvedený aj fakt, že financie vo výške 1.575,91 €, ktoré zostali nevyčerpané z akcie
„Plechocicki dobroty“ boli použité na nákup materiálu na výstavbu altánku v miestnom parku,
samozrejme po odsúhlasení a pre klasifikácií Ministerstvom financií SR .
7. Rôzne
Ing. Peter Koščo, starosta obce informoval o zrejme najväčšom probléme budúcnosti
nielen našej obce – odpade. Uviedol, že podľa VZN č. 4/2014 o dani z nehnuteľnosti, dani za
psa , dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za
nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Plechotice je sadzba poplatku 8,- € na občana za rok. Vo VZN sú aj výnimky –
obec znížila poplatok alebo odpustila za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe

predložených dokladov, že sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého bydliska z dôvodu
neužívania nehnuteľnosti viac ako 90 dní po sebe nasledujúcich dni. Ďalej konštatoval, že v roku
2018 obec zaplatila za vývoz odpadu 11.102,31 €, od obyvateľov sa malo vybrať na uvedených
poplatkoch 5.788,- €. Obec teda dotuje vývoz TKO vo výške 47,87 % z celkovej výšky objemu
financií potrebných na vývoz. V roku 2019 do konca septembra bolo zaplatené za vývoz odpadu
9.755,32 € a predpis za vývoz od obyvateľov za celý rok je vo výške 5,695,95 €, čiže podiel
financií potrebných z obce sa zvýši. Starosta upozornil, že práve z tohto dôvodu bude potrebné
v blízkej budúcnosti rozhodnúť, či obec bude vo väčšom objeme dotovať vývoz odpadu, ale
hrozí, že nebude mať financie na prípadné spolufinancovanie projektov, či iné aktivity.
Pán Ján Solomon v rôznom hovoril o stromoch, ktoré rastú veľmi blízko jeho domu,
ktorých korene spôsobujú praskanie stien. Poprosil o ich zrezanie, aby nespôsobovali
a nespôsobili škodu na jeho súkromnom majetku. Starosta obce sľúbil konzultáciu s referentkou
pre ochranu životného prostredia na mestskom úrade v Trebišove, ktorá túto agendu zastrešuje.
Pán Jaroslav Leško požiadal o stanovisko k chovu ošípaných u obyvateľa cez ulicu,
starosta obce vyzval o písomné popísanie problému, aby sa mohlo hľadať riešenie tohto
problému.
V ďalšom starosta uviedol, že podnikateľská činnosť Pošta Partner Slovenskej pošty, a.
s., Banská Bystrica a predaj zmiešaného tovaru v roku 2018 vykázala stratu vo výške 4.892,85
€. Tohto roku nie je situácia o nič lepšia, k 30.09.2019 je strata vo výške 5.659,50 €.
Poslanec Jaroslav Bič k tomu mal pripomienku, že školská jedáleň sa nakupuje
z prevádzky Hlavná 40/A. Nepochopil prečo je to tak? Povedal, že prečo podporujeme
podnikateľa, nie vlastnú predajňu. Starosta reagoval, že školská jedáleň má pokyn kupovať
všetko prednostne v obecnom obchode. PaedDr. Marek Andráš uviedol, že pôjde kúpiť
cestovinu, nemajú, tak už tam viac nepôjde. Pán Jozef Halapin povedal, že chodí nakupovať, ak
niečo nie je, príde o niekoľko dní a nakúpi. Nedá sa v tak malej predajmi mať veľmi široký
sortiment. Mgr. Martin Hrubovský povedal, že sa bude všetko robiť, aby obecná predajňa
neprodukovala strata. Starosta opätovne zabezpečí, aby školská jedáleň čo najviac nakupovala
v obecnej predajni. Vladimír Rusnák pripomenul, že chceme, aby predajňa bola, aby sa
zamestnával občan z obce. Ďalej konštatoval, že je potrebné viac dohliadnuť na komunikáciu
a objednávanie pre školskú jedáleň. PaedDr. Marek Andráš sa opýtal, ak zrušíte poštu, čo Vám
ľudia povedia? Potom dodal, že do prenájmu sa brala celá budova kvôli pošte, predaj tovaru bol
iba ako doplnok. Mgr. Martin Hrubovský poznamenal, ak sa niečo zle naplánuje, samozrejme
zle vyjde. Maličkosti sa dajú odstrániť. Ing. Miloš Štefko konštatoval, že od toho je vedúca
školskej jedálne, aby v predstihu vedela čo sa bude variť, aby tovar objednala a tovar sa týždenne
skladal v ŠJ, je to potrebné zmeniť a zmenia sa aj podmienky v obchode. Mgr. Martin Hrubovský
a Jozef Halapin pochválili pestrý jedálny lístok, dobré dávky a chutné jedlo. Peter Oporoska
oponoval, že jeho dcéra jedlo neje, pýtal sa prečo, že jej nechutí. Ďalej pripomenul, že
zamestnankyňa prevádzky „Bar u Mareka“ pravidelne brávala obedy, položil otázku, prečo už
neberie? Podľa neho viacej ľudí hovorí, že polievka samá voda, že jedlo sa nedá jesť. Pán starosta
povedal, že chodí skoro každý deň na obed a nepostrehol takýto problém, ak by to bolo tak, ako
sa tvrdí, hneď by zaujal stanovisko, ubezpečil, že nie je mu ľahostajný žiadny problém. Starosta
sľúbil, že upozorní na problém, prečo neje dcéra pána Petra Oporoska, aby mohol zaujať
konkrétne stanovisko. Ing. Miloš Štefko konštatoval, že jeho dcéra tiež neje a nejedla aj
v predchádzajúcej materskej škôlke a hoci by robil čokoľvek, aj tak nebude jesť. PaedDr. Marek
Andráš pripomenul, že starosta musí vedieť aký podiel sa nakupuje z obecnej predajne a z iných
predajní. Ak klesajú tržby je potrebné rozšíriť sortiment, klesajú tržby, alebo aká je marža, vždy
bola 20 %. Starosta obce ubezpečil, že do cenovej politiky nezasahoval, ostalo všetko ako to
bolo nastavené predtým. Pritom rok 2018, keď to malo byť nastavené bez straty, bol tiež
stratový vo výške 4.892,85 €. a pritom obchod bol funkčný ani nie celý rok, od 1.5.2018. Jozef
Halapin dodal, že prevádzkové náklady v predajni sú minimálne. Ing. Miloš Štefko dodal, že
inventúra hrá v obchode veľkú rolu. Starosta obce pripomenul, že pre obec doplácať ročne cca
5.000,- € je veľa. Mgr. Martin Hrubovský poznamenal, že je potrebné minimalizovať stratu.
Kvôli pošte je potrebné obchod prevádzkovať a minimalizovať stratu. PaedDr. Marek Andráš
poznamenal, že ak by sa pošta premiestnila do budovy obecného úradu, tak sa pracovníčka
nepohne, lebo je tam toľko administratívy. Kontrolórka obce uviedla, že aj iné obce majú

podnikateľské činnosti, ale to je iné ako má obec Plechotice. Poštu Partner má iba obec Veľké
Ozorovce. Ing. Miloš Štefko dodal, aby 100 % išlo do školskej jedálne. Navrhol mesačné
sledovanie. Mgr. Martin Hrubovský uzatvoril diskusiu, že sa bude hľadať východisko aby táto
činnosť nevykazovala stratu. Ing. Miloš Štefko poznamenal, že v januári bude potrebné dať
definitívny návrh.
Pán Peter Oporoska poznamenal, že na Čeľovskej ulici nepočuť rozhlas, len čakajú na
SMS. JUDr. Marek Tkačik dodal, že on počuje veľmi dobre. Pán Jozef Halapin pripomenul, že
pani Ružena Foltinová sa sťažovala, že na Sečovskej ulici nebolo počuť a teraz má poďakovať
na zastupiteľstve, že rozhlas veľmi dobre funguje. PaedDr. Marek Andráš sa opýtal Márii
Spišákovej, kedy chystáme ďalšie nočné hlásenie. P Spišáková reagovala, že nás mrzí , že
k takejto situácii došlo. Bola to prvá relácia, ktorá bola odvysielaná, keďže sme nemali
skúsenosti s programom Florián, zlyhal ľudský faktor. Pri závale prác, nás nenapadlo sa
ospravedlniť, je nám to veľmi ľúto. Prosím, ak má niekto takého postrehy, aby to oznámil čo
najskôr. Jaroslav Bič konštatoval, že sa to stalo raz, bolo potrebné sa ospravedlniť. Ďalej pán
Jaroslav Bič pripomenul, že sa hlásilo, že futbal bude o 15.30 hod. a už pred hodinou sa zápas
hral. Pán starosta poznamenal, že v tom období bol odcestovaný, ale ak bol na obec nahlásený
takýto čas zo strany futbalového klubu, tak iný čas sa nemohol ani nahrať. Mgr. Martin
Hrubovský povedal, že nechce do toho zabŕdať, ale chce ich poprosiť, aby 22.11.2019 o 19.00
hod. prišli na schôdzu, ktorá bude v kultúrnom dome na základe SMS od futbalového zväzu
a bolo by dobre, aby sa niektorí zúčastnili a povedali tam to čo hovoria teraz na zastupiteľstve.
Jozef Halapin dal návrh, aby sa tí, ktorí sú zodpovední a pripravili program.
Peter Oporoska sa opýtal na program k slávnosti „Úcta k starším“, mal pripomienku
k programu a účinkujúcim a k dotácii na „Nultý ročník folklórnych slávností dolného regiónu
Zemplín“. Mgr. Martin Hrubovský zdôraznil, že dotácie sú účelové a ich čerpanie je podložené
dokladmi.
Vladimír Rusnák poznamenal, že sa rieši veľa osobných sporov, vytráca sa ľudskosť
a ústupky. Rozmýšľa, že či zotrvá v tomto zastupiteľstve.
PaedDr. Marek Andráš poznamenal, že neboli vyvozené kontajnery z cintorína, a že sa
rok na neho kydá a jeho pozná veľa ľudí v okrese. Starosta mu odpovedal, že pred všetkými
svätými boli vyvezené dva z troch kontajnerov, takže má mylné informácie. A čo sa týka kydania
na jeho osobu, dal mu slovo pred poslancami, že on sa o ňom baviť nebude s nikým, na oplátku
však žiadal to isté od neho.
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
20:06 hod. ukončil.
Zapísal: Jozef Halapin .........................................
V Plechoticiach dňa 19.novembra 2019
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Hrubovský Martin .......................................
Ladislav Rusnák

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

Ing. Peter Koščo
starosta obce

