
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
 

Z á p i s n i c a 

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

dňa 27. decembra 2019 o 15.30 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  

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. Rozpočet na rok 2020 – návrh 

5. Správa nezávislého audítora 

6. Právna subjektivita ZŠ s MŠ Plechotice 

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 7 poslancov 

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

obce Plechotice, zapisovateľka, riaditeľka ZŠ s MŠ v Plechoticiach   a občania podľa prezenčnej 

listiny. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom  

Vladimír Rusnák a za overovateľov zápisnice Ing. Miloš Štefko a Jozef Džugan,. Poslanci 

súhlasili a  hlasovali nasledovne: 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, 

Jaroslav Bič, JUDr. Marek Tkačik, PhD., Jozef Džugan) 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu  

Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta predložil na schválenie návrh 

programu rokovania podľa odoslanej pozvánky. Sám starosta však hneď navrhol program 



rozšíriť o ďalšie body o doplnenie ktorých požiadala kontrolórka obce. Reagoval aj poslanec J. 

Bič, ktorý navrhol presunúť bod č. 6 Právna subjektivita ZŠ s MŠ Plechotice pred bod. č. 4    

Rozpočet na rok 2020 – návrh, keďže podľa neho rozpočet súvisí s právnou subjektivitou a môže 

sa celý návrh rozpočtu narušiť.  Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o programe, 

tým spôsobom, že najprv hlasovali o pôvodnom programe, ktorý bol uvedený v pozvánke: 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 1 (Mgr. Martin Hrubovský) 

proti: 6 (Jozef Halapin, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, Jaroslav Bič, JUDr. Marek           

Tkačik, PhD., Jozef Džugan)  

zdržal sa: 0 

 

 Pôvodný program rokovania, uvedený v pozvánke pre 8. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce Plechotice nebol schválený. 

 

Nasledovalo schvaľovanie zmeny programu podľa návrhu starostu a poslanca J. Biča 

v nasledujúcom usporiadaní a doplnení bodov v zmysle § 12 odst. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. - 

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení. 

 

Zmenený a doplnený návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Právna subjektivita ZŠ s MŠ Plechotice 

5. Správa nezávislého audítora 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného na 

roky 2021 a 2022 

7. Rozpočet na rok 2020 – návrh 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2020 

9. Rôzne 

10. Záver 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 6 (Jozef Halapin, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, Jaroslav Bič, JUDr. Marek           

Tkačik, PhD., Jozef Džugan) 

proti: 1 (Mgr. Martin Hrubovský) 

zdržal sa: 0 

 

Zmenený a doplnený návrh programu  8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Plechotice bol schválený.  

 

 4. Právna subjektivita ZŠ s MŠ Plechotice  

 Starosta obce oboznámil poslancov so staronovou problematikou právnej subjektivity 

spojenej ZŠ s MŠ Plechotice. V úvode tohto bodu na objasnenie uviedol, že v obci Plechotice 

boli na žiadosť samotnej obce Plechotice v roku 2014 vyradené zo siete materská škola a 

základná škola, a následne boli Ministerstvom školstva  SR zaradené do siete ako spojená  

Základná škola s materskou školou  spolu so školskou jedálňou a školským  klubom detí.  

Zo strany obce boli vydané starostom obce dve zriaďovateľské listiny s rovnakým číslom 

95/2014 a s rovnakým dátumom   o zriadení školy jednak s právnou subjektivitou, aj bez právnej 

subjektivity, čo bolo podľa neho protiprávne.  Počas 6 rokov fungovala škola de facto „v rovine 

bez právnej subjektivity“, ale po právnej stránke spĺňala náležitosti subjektu s právnou 

subjektivitou. Vzniknutá spojená ZŠ s MŠ Plechotice mala pridelené ako právny subjekt aj  IČO 

50724274, ktoré však k 22.5.2017 zrušené, pretože sa nepoužívalo.  S účinnosťou od 01.01.2020 

teda nastane len  zosúladenie s právnymi požiadavkami na takýto právny subjekt. Starosta 

uviedol, že pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zmenou právnej subjektivity materskej školy 



a základnej školy v Plechoticiach dotknuté nebudú, budú vyriešené tak, aby ostali zachované ich  

práva a povinnosti od predošlého zamestnávateľa  - obce a bola zachovávaná aj  kontinuita ich 

pracovného pomeru.  Budú vytvorené dodatky k pracovným zmluvám, kde sa zmení len 

zamestnávateľ, nie iné veci ( aby boli zachované práva zamestnancov prináležiace z dĺžky 

pracovného pomeru ako je napr.  odchodné, resp. odstupné pracovníkov). Uviedol aj skutočnosti 

súvisiace so zverením majetku obce Plechotice do správy Základnej školy s materskou školou  

Plechotice.  

O slovo požiadal PaedDr. Andráš, bývalý starosta, ktorý po odsúhlasení poslancami vysvetľoval, 

prečo bola škola bez právnej subjektivity. Odvolával sa na príslušné školské zákony, načo 

reagoval starosta a uviedol, že to, čo uvádzal platí, ak by základná škola s materská škola boli 

samostatné, tým že došlo k ich spojeniu, doterajší stav chodu spojenej ZŠ s MŠ ako jedného 

celku je protiprávny. PaedDr. Andráš uviedol, že to bolo urobené kvôli tomu, aby škola mohla 

fungovať, aby nebola zaťažovaná ostatnými vecami, starosta reagoval, že to nemôže byť  dôvod 

na porušovanie zákona, čo už nakoniec mal vytknuté aj  Okresným úradom Košice, odborom 

školstva v marci 2019 na základe anonymného podania. V  Protokole o výsledku kontroly na 

základe uvedeného anonymného podania kontrolný orgán konštatuje porušenie § 20 ods. 1 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, čo sa týka práve právnej subjektivity spojenej školy. V protokole sa 

v ďalšom uvádza, že za uvedený nedostatok je zodpovedný starosta obce. PaedDr. Andráš 

opakovane upozorňoval, že škola sama chod nezvládne a navrhoval, aby právna subjektivita 

školy nebola schválená. Poslanci reagovali otázkami ohľadom chodu školy ( p. Halapin, Mgr. 

Hrubovský a Ing. Štefko), starosta uviedol, že obec Plechotice bude tak ako doteraz organizačne, 

materiálno – technicky, či po stránke údržby zabezpečovať všetky potrebné veci, aby škola 

mohla nerušene pracovať. Uviedol, že  podstatný rozdiel je len v oblasti personálnej, ktorú si 

bude spojená ZŠ s MŠ Plechotice, zastrešovať sama. Dotkol sa aj financovania, uviedol, že 

vzhľadom na vyšší počet žiakov v ZŠ oproti minulému školskému roku by nemal byť problém 

s financiami na ZŠ cez normatív od MŠVVaŠ SR. Iná finančná situácia je v ďalších zložkách 

spojeného subjektu – MŠ, školskej jedálne (ŠJ) a školského klubu detí (ŠKD), ktoré musí 

financovať obec, lenže tomu bolo tak aj doteraz. Vzhľadom k tomu, že mať v obci školu je už 

dlhoročná priorita obecného zastupiteľstva,  tak sa to bude musieť zvládnuť. Starosta sa teda  

dotkol prenesených aj originálnych kompetencii úradu a konštatoval, že na tejto situácii sa 

podstatne nič nezmení. Poslanec p. Rusnák sa pýtal na skladbu žiakov v ZŠ s MŠ, či sú tu aj detí 

z iných dedín, odpovedala riaditeľka školy, že áno a je tomu tak aj v ZŠ aj MŠ, čiže perspektívne 

je predpoklad, že škola bude mať dostatočný počet detí aj vďaka deťom z okolitých dedín. Ak 

tomu tak nebude pristúpi sa k riešeniu korigovaním počtu tried, ale to bude všetko zrejme  až po 

zápise detí do 1. ročníka ZŠ a po zápise do MŠ. Keďže dve učiteľky MŠ majú pracovný pomer 

na dobu určitú, bude sa to dať vyriešiť bez výdavkov navyše, ale ako uviedol starosta,  radšej by 

sme terajší stav zachovali, aby sme udržali pracovné miesta. V tomto bode bolo udelené slovo 

aj p. V. Verebovi, ktorý sa pýtal na perspektívu školy a spomenul aj svoj prípad, keď do MŠ 

nebolo prijaté jeho dieťa kvôli zdravotnému problému. Riaditeľka školy mu odpovedala, že MŠ 

nevedela a nevie  zabezpečiť adekvátnu starostlivosť pre takéto deti z dôvodu, že na škole t. č. 

nie pedagóg s požadovaným špeciálnym vzdelaním, čo sa však môže do budúcna zmeniť. 

Poslanci Ing. Štefko a Mgr. Hrubovský uviedli, že s právnou subjektivitou sa bude škola môcť 

jednoduchšie zapájať do výziev a projektov, aj keď Ing. Štefko vidí problém s pozemkami pod 

školou.                    

Po pomerne širokej diskusii starosta ešte raz prečítal návrh na uznesenie k právnej subjektivite 

ZŠ s MŠ Plechotice k 1.1.2020 a dal o tomto bode, čiže o právnej subjektivite ZŠ s MŠ 

Plechotice  hlasovať.  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 5 (Jozef Halapin, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, Mgr. Martin Hrubovský , JUDr.    

Marek  Tkačik, PhD.,) 

proti: 1 (Jaroslav Bič) 

zdržal sa: 1( Jozef Džugan) 

 

Právna subjektivita ZŠ s MŠ Plechotice od 1.1.2020 bola schválená.   



 

5. Správa nezávislého audítora 

 Starosta obce v tomto bode predložil „Správu nezávislého audítora“, ktorá pozostávala 

z dvoch častí a to zo: „Správy z auditu účtovnej závierky“ a z „ Výročnej správy obce Plechotice 

za rok 2018“. V ďalšom starosta prečítal časť zo správy, kde sa uvádzalo, že informácie uvedené 

vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok 

a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Starosta uviedol, že obecné 

zastupiteľstvo by správu nezávislého audítora malo zobrať na vedomie, o čom dal v ďalšom 

hlasovať: 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, 

Jaroslav Bič, JUDr. Marek Tkačik, PhD., Jozef Džugan) 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Správu nezávislého audítora zobrali poslanci na vedomie.   

     

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného na 

roky 2021 a 2022 

 Hlavná kontrolórka Ing. Hudačková predniesla v tomto bode svoje stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného na roky 2021 a 2022. Konštatovala, že rozpočet bol 

spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

v z. n. p.). Konštatovala, že návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na 

úradnej tabuli obce 11.12.2019 v zákonom stanovenej lehote , t. j. najmenej 15 dní pred jeho 

schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v  z. n. p.  Podľa 

ekonomickej klasifikácie sa návrh rozpočtu na rok 2020 člení na príjmovú a výdavkovú časť. 

Návrh rozpočtu taktiež obsahuje aj vyhliadky rozpočtu na roky 2021 a 2022. Je navrhnutý ako 

vyrovnaný pre rok 2020 oko aj 2021 a 2022.  Dôkladne  oboznámila poslancov a ostatných 

prítomných s návrhom predmetného rozpočtu, pričom prechádzala jednotlivé položky. Uviedla, 

že  celkové príjmy rozpočtu obce Plechotice na rok 2020 predstavujú sumu vo výške 505 663,94, 

- eur. a zároveň  celkové výdavky rozpočtu obce Plechotice na rok 2020 predstavujú sumu vo 

výške 505 663,94, - eur. Pre ďalšie roky sú príjmy rozpočtované tiež na úrovni výdavkov a to vo 

výške 502 844,75, - eur.  na rok 2021 a vo výške 510 068, 86, - eur.  na rok 2022. Uviedla, ešte 

že všetky položky navrhovaného rozpočtu tvoria prílohu zápisnice. Hlavná kontrolórka v svojom 

stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. Po 

prednesení stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného na 

roky 2021 a 2022 dal starosta obce hlasovať o tom, aby poslanci zobrali predmetné stanovisko 

na vedomie. Nasledovalo hlasovanie:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 6 (Jozef Halapin, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, Mgr. Martin Hrubovský , JUDr.    

Marek  Tkačik, PhD. Jozef Džugan) 

proti: 0  

           zdržal sa: 1(Jaroslav Bič) 

  

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2020 a viacročného na roky 2021 a 2022“.  

 

7. Rozpočet na rok 2020 – návrh 

           V tomto bode pokračovalo rokovanie kontinuálne s predchádzajúcim bodom, pretože sa 

ďalej rozoberal návrh  rozpočtu  podrobnejšie na rok 2020. O slovo požiadal a aj mu ho poslanci 



udelili PaedDr. Andráš, ktorý dôrazne upozorňoval na rozpočet spojenej ZŠ s MŠ  a tvrdil, že 

nárast je vysoký a že sa „školský“ rozpočet stane „obecným“. Na to reagoval poslanec Mgr. 

Hrubovský, ktorý je dlhoročným zamestnancom práve  v školstve.  Mal pripravené aj rozpočty 

z predchádzajúcich rokov a ukázal, že nárast je percentuálne rovnaký, ako za minulé obdobia. 

Starosta obce reagoval tým , že sa zvyšovali platy napr. za minulý rok pre pedagogických 

zamestnancov dva krát a pre ostatných raz a čaká nás to aj k 1.1.2020 a uviedol, že to na čo majú 

zamestnanci nárok im nikdy neodoprie a to sa prejavuje na výške potreby financií pre našu školu. 

Pripojil sa aj poslanec Ing. Miloš Štefko, ktorý konštatoval, že by sme neuvažovali správne, ak 

by sa  rozpočet nemal meniť, ale bol stagnujúci. V tomto bode sa prihlásil do diskusie aj poslanec 

p. J. Bič, ktorý sa pýtal, prečo sa nevyčlenili peniaze vo väčšom objeme na opravu Družstevnej 

ulice. Starosta odpovedal, že momentálne, keď budeme realizovať iné projekty, nemáme 

dostatok financií, ktoré by si oprava Družstevnej ulice vyžadovala. Napriek tomu, že je to akútny 

a veľa ročný problém nevieme ho hneď vyriešiť. Starosta uviedol, že musíme čakať na vhodnú 

výzvu. Bola aj v tomto roku, ale nemohli sme sa do nej zapojiť z dôvodu absencie občanov 

rómskej komunity v našej dedine. V tomto bode sa poslanec  p. Bič pýtal aj na kanalizáciu, či 

sme sa zapojili do výzvy ktorá bola vyhlásená a medializovaná. Starosta mu odpovedal, že výzva 

bola otvorená 22.11.2019 (piatok) do 23.12.2019. Vysvetlil, že ihneď pondelok bol na Okresnom 

úrade v Trebišove, odbore starostlivosti o životné prostredie, ale tento termín vzhľadom na stav 

našej projektovej dokumentácie sa nedal stihnúť. Starosta obce mu aj popísal priebeh rozhovoru 

so zamestnancom environmentálneho fondu, ktorý bol vyhlasovateľom výzvy a povedal, že je 

to výzva cielene vyhlásená pre obce, ktoré potrebujú dokončiť už niekoľko ročne zhotovovanú 

kanalizáciu a nie pre nových záujemcov. Pri tejto výzve už bolo potrebné mať aj stavebné 

povolenie a podpísanú zmluvu so zhotoviteľom stavby a to bolo časovo nemožné. Napriek tomu 

starosta uviedol, že sme podali za obec Plechotice žiadosť o stavebné povolenie s názvom stavby 

Plechotice – kanalizácia. Reagoval a dostal slovo aj PaedDr. Andráš, ktorý konštatoval, že sa to 

robilo ešte za neho a že to bolo  v stave podať. Starosta obce na jeho slová reagoval, že on veľmi 

dobre vie, ako odovzdával veci na obecnom úrade. Nedal si námahu, aby pri tak bytostnej otázke 

akou kanalizácia pre obec Plechotice je, vôbec niečo oznámil.  Starosta mu povedal, že práve 

v čase, keď nevyhral voľby a bolo treba konať, lebo strácali platnosť niektoré vyjadrenia 

kompetentných orgánov, neurobil nič, lebo mu  na obci zrejme nezáležalo. Vyčítal mu, že nechal 

všetko tak a odišiel z úradu v poslednom možnom termíne bez toho, aby o stave kanalizácie 

povedal čo i len jednu vetu a niektoré veci sa už nedali riešiť. Nakoniec sa ho terajší starosta 

opýtal to, čo minule, tiež  na zastupiteľstve 15.11.2019, a to či vysávač lístia, ktorý zobral 

z obecného úradu je jeho majetkom. PaedDr. Andráš odvetil, že áno.  Starosta vybral evidenciu 

ostatného majetku podľa inventárneho čísla a uviedol, že tento vysávač je majetkom obce a nie 

jeho súkromným majetkom a že klame pred celým obecným zastupiteľstvom i ostatnými 

zúčastnenými, tak ako klamal minule. PaedDr. Andráš na to nereagoval.   

 Do diskusie sa pridal aj poslanec J. Halapin, ktorý sa spýtal, kde sme boli 10 rokov, keď 

kanalizáciu bolo potrebné riešiť a nikto vo VVS nebol. Vyjadril sa aj poslanec Ing. Štefko, ktorý 

navrhol, aby sa téma kanalizácie otvorila na každom zastupiteľstve vzhľadom na jej vážnosť 

a upozornil aj na úskalia prevádzkovania vlastnej ČOV. Ozval sa aj p. L. Majerník, ktorý 

konštatoval, že vývoz  zo žumpy sa zvýšil  údajne z 32 € na 62 €. Starosta reagoval, že preverí 

možností vývozu odpadu zo žúmp za výhodnejších podmienok. Starosta uviedol, že spolupracuje 

aj s okolitými dedinami ohľadom vybudovania spoločnej kanalizácie s centrálnou ČOV. Opäť 

po dlhej diskusii a otvorení mnohých tém, starosta navrhol a pripomenul, aby sa hlasovalo 

o návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý je potrebné schváliť resp. neschváliť a o návrhu rozpočtu 

na ďalšie roky 2021 a 2022, ktoré je potrebné zobrať na vedomie. Nasledovalo hlasovanie 

poslancov: 

 



  Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, JUDr. 

Marek Tkačik, PhD., Jozef Džugan) 

proti: 0  

zdržal sa: 1(Jaroslav Bič) 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2020 a vzalo na vedomie návrh rozpočtov na 

roky 2021 a 2022. 

 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2020 

 V bode 8 programu predložila na schválenie plán kontrolnej činnosti. Plán prečítala 

a charakterizovala bližšie aj niektoré zámery kontrolnej činnosti. Keďže k prednesenému plánu 

poslanci nemali otázky, dal o jeho schválení starosta hlasovať.    

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, 

Jaroslav Bič, JUDr. Marek Tkačik, PhD., Jozef Džugan) 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. 

polrok 2020.  

 

9. Rôzne 

 V bode rôzne informoval starosta obce prítomných poslancov o zistených 

skutočnostiach, ktoré sa viazali k predchádzajúcemu zastupiteľstvu.  

Uviedol, že čo sa týka VZN Obce Plechotice č. 6/2019 o verejnom poriadku, kde sme uvažovali 

o tom, či je možné zahrnúť možnosť pálenia do tohto VZN. Starosta mal som pracovné stretnutie 

s náčelníkom   Okresného  riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Trebišov a ten mu 

povedal, že takéto riešenie  nie je v súlade s príslušnými normami, o čom pojednáva - Zákon č. 

314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi a  Vyhláška č. 121/2002 Z. z. Vyhláška 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii. 

 V súvislosti s Uznesením č. 38/2019 kde Obecné zastupiteľstvo  schválilo  otvorenie   

územnoplánovacej  dokumentácie obce a pripravenie  zmien informoval, že obec dala  Výzva na 

predkladanie cenových ponúk  na predmet zákazky  „Územný plán obce Plechotice – Zmeny a 

doplnky 02“ a Lehota na predkladanie cenovej ponuky je najneskôr do 07.01.2020 do 12:00 hod.  

 Pán Ján Solomon na minulom zasadnutí v bode  Rôzne  hovoril o stromoch, ktoré rastú 

veľmi blízko jeho domu, ktorých korene spôsobujú praskanie stien. Poprosil o ich zrezanie. 

Starosta obce uviedol, že konzultoval riešenie   s referentkou pre ochranu životného prostredia 

na mestskom úrade v Trebišove, ktorá túto agendu zastrešuje a bola aj osobne pozrieť skutkový 

stav. V zelenom páse za jeho domom je 5 stromov, zrežú sa 3, ktoré sú bližšie k jeho domu. 

Zároveň informoval, že sa zreže aj smrek pred na Hlavnej ulici d. č. 46/84, ktorého koreňový 

systém poškodzuje chodník. 

 V ďalšom informoval o požiadavke dedičov po Júlii Kürthyovej, ktorí sa prihlásili o 

dedičstvo, konkrétne pôdu na LV 1002 číslo parcely 981/3, kde má obec Plechotice 1/3 pozemku,  

2/3 majú už jej dediči. Júlia bola odsúdená 7.5.1953, kde jej prepadol celý majetok, ale 1991 bol 

rozsudok v celom znení zrušený a teda mala majetok dostať späť. Ide celkovo o 14 347 m² ornej 

pôdy od cesty na Malý Ruskov  vpravo.  Starosta navrhol po predložení pôvodných listov 

vlastníctva dedičov, majetok na ktorý majú nárok, vrátiť.  

 Informoval aj o stave v obecnom obchode, ktorý je potrebné naštartovať, aby jeho 

ekonomické výsledky boli lepšie. Starosta uviedol, že  uzatvoríme zmluvu aj s ďalším 

dodávateľom resp. dodávateľmi  Labaš a Fresh, ktorí majú výhodnejšie podmienky a lepšie 

akcie. Konštatoval, aj to, že  je aj ústna dohoda, že bude realizovaná   aj dodávka tovaru cez náš 

obecný obchod do  MŠ Kazimír, čo by mohlo pomôcť.  



 V tomto bode sa do diskusie prihlásil p. J. Novák. V prvom rade poďakoval za podporu 

a pomoc od OcÚ pri činnosti DS Janka Borodáča. V ďalšom upozornil na veci, ktoré sa mu 

nepáčia. Povedal, že cintorín je majetkom obce, ale že si tam každý robí okolo svojich hrobových 

miest čo chce, dokonca sa používajú  agresívne chemické prípravky, čo by sa nemalo dovoliť. 

Ďalej uviedol, že je potrebné rezervovať miesto pri hlavnom kríži pre duchovných otcov, aby 

ostalo voľné. Na poslednú vec, ktorú upozornil je fakt, že obec nevedie kroniku a posledný zápis 

je z roku 2011.  

 Potom sa prihlásil p. V. Vereb a ten hovoril o nelichotivom stave potoka, resp. kanála 

ktorý prechádza takmer stredom obce a je v kritickom stave. Upozornil aj na technicky 

nevyhovujúcu www – stránku obce, ktorá nejde s dobou a žiadal nápravu.  

 Vystúpil aj p. Š. Vojtek, ktorý tiež upozorňoval  na www – stránku, ale spomenul aj 

dlhoročný problém so žumpami v dedine a ich nelegálnym vypúšťaním na zakázané miesta. 

Upozornil aj na neporiadok na cintoríne a aby sa dodržiavalo dopravné značenie zo strany 

vodičov smerom na Cintorínsku ulicu.  

K diskusným príspevkom starosta reagoval, že budeme hľadať vhodné riešenie na 

odstránenie týchto nedostatkov, aj keď to môže súvisieť aj s narušením dobrých susedských 

vzťahov a vyvolaním určitého napätia.       

 Starosta oboznámil poslancov aj  o pripravovanej akcii pod názvom "Pastorále 2019", 

ktoré sa budú konať dňa 29. decembra 2019 v miestnom kostole o 14,00 hod. S nastávajúcou 

akciou, bolo prerokované zabezpečenie občerstvenia pre miestnych občanov, jeho príprava ako 

aj výdaj. Realizáciou akcie boli poverení všetci poslanci. Plánované občerstvenie je domáca  

pečená klobása, kysnuté koláče, poslanecký punč a čaj pre najmenších.  

Mgr. M. Hrubovský pozval všetkých prítomných na schôdzu TJ do KD 28.12.2019 o 16,00 hod. 

Poslanci na záver bodu rôzne hlasovali o diskusných príspevkoch, ktoré zobrali na vedomie.  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, 

Jaroslav Bič, JUDr. Marek Tkačik, PhD., Jozef Džugan) 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie a diskusné príspevky v bode rôzne.  

 

8. Záver 

Po prerokovaní programu a ostatných bodov otvorených v bode rôzne  starosta obce Ing. Peter 

Koščo poďakoval za účasť prítomným, poprial  všetko najlepšie v roku 2020, hlavne veľa 

zdravia a energie na plnenie náročných úloh, ktoré pred každým stoja a rokovanie zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o 19:43 hod. ukončil.   

 

Zapísal: Vladimír Rusnák  .........................................  

 

V Plechoticiach dňa 3. decembra  2020 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Jozef Džugan                   ........................................ 

 

 

                                      Ing. Peter Koščo 

                                                         starosta obce 


