Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
Zápisnica zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného dňa 20.
februára 2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Plechoticiach.
Prítomní:
Ing. Peter Koščo
Jozef Halapin
Mgr. Martin Hrubovský
Vladimír Rusnák
Ing. Miloš Štefko
Jaroslav Bič
Jozef Džugan
JUDr. Marek Tkačik, PhD. – ospravedlnil sa
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 dotácií pre žiadateľov na rok 2020
5. Územný plán obce Plechotice – Zmeny a doplnky č. 2
6. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2019
7. Rôzne
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo. Privítal
všetkých zúčastnených a konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva,
a napriek tomu, že sa jeden poslanec ospravedlnil je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Prítomná bola aj kontrolórka obce Plechotice a zapisovateľka.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol starostom určený
Mgr. Martin Hrubovský a za overovateľov zápisnice Jaroslav Bič a Jozef Halapin.
.
Poslanci súhlasili a hlasovali nasledovne:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Schválenie programu
Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta predložil na schválenie pôvodný
návrh programu rokovania podľa pozvánky. Hneď však upozornil poslancov, že na písomný
návrh predsedu komisie na ochranu verejného záujmu podľa ú. z. 357/2004 Z. z., žiada
o doplnenie programu o ďalší bod - Zásady konania o rozhodovaní komisie obecného
zastupiteľstva o ochrane verejného záujmu. Zároveň prečítal e-mail od predsedu uvedenej
komisie, ktorý už pred rokovaním poslal predseda komisie aj všetkým poslancom a starostovi.
Okrem tohto bodu ďalšie body do programu poslanci nenavrhli. Poslanci hlasovali najprv
o pôvodnom programe:

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Ihneď nato hlasovali o doplnenom programe o požadovaný bod, pričom body programu 1 až 6
ostali pôvodne, doplnil sa bod č. 7 a prečíslovali sa len zostávajúce body z pôvodného programu
nasledovne:
7. Zásady konania o rozhodovaní komisie obecného zastupiteľstva o ochrane verejného
záujmu.
8. Rôzne
9. Záver
Poslanci hlasovali o doplnenom programe rokovania:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci doplnený program jednohlasne schválili.
4. Schvaľovanie dotácií pre r. 2020
Starosta informoval poslancov, že o dotáciu pre r. 2020 požiadali obec štyri subjekty
a uviedol aj výšku požadovaných finančných prostriedkov:
Folklórny súbor STUDENKA
5 000,- Eur
Telovýchovná Jednota DRUŽSTEVNÍK Plechotice
4 500,- Eur
Divadelný súbor J. BORODÁČA
2 500,- Eur
Rímsko-katolícka farnosť Plechotice
3 000,- Eur
Starosta obce vyzdvihol reprezentáciu obce prostredníctvom folklórneho súboru. Ocenil
aj kvalitnú prácu s mládežou a v súvislosti s tým pripomenul, že nemožno zabúdať ani na
potreby folklórneho súboru STUDZENOČKA. Pri samotnej výške financií poskytnutej dotácie
navrhol podrobnejšie konzultovať jednotlivé požiadavky folklórnej skupiny a ich skutočnú
opodstatnenosť ešte dodatočne v priebehu realizácie s vedením folklórnej skupiny.
TJ Družstevník Plechotice si zvolil nový výbor, na čele ktorého je Mgr. Martin Hrubovský.
Najväčším problémom ostáva doplnenie nových hráčov do tímu. Mgr. Hrubovským bola
prednesená žiadosť aj o vozidla z obecného úradu pre dopravu hráčov na tréningy a stretnutia.
Starosta obce tlmočil požiadavku, aby doplňovanie hráčov bolo riešené v rámci možností
prednostne chlapcami z Plechotíc až potom cezpoľnými hráčmi.
K žiadosti divadelného súboru J. Borodáča, starosta obce uviedol aj dátum premiéry novej
divadelnej hry a to konkrétne 4. apríla 2020. Uviedol však, že sa začne aj s rekonštrukčnými
prácami v KD už pred termínom premiéry. Zastupiteľstvo vyslovilo plnú spokojnosť
s činnosťou a reprezentáciou obce divadelným súborom.
Žiadosť o dotáciu rím.-kat. farnosti bola špecifikovaná na osvetlenie kostola. Poslanci sa
dohodli, že budú vyžadovať spätnú väzbu od rím.-kat. farnosti v zmysle predloženého
vyúčtovania o skutočnej výške vynaložených finančných prostriedkov podľa realizovaných prác
a tak pristúpia k schváleniu presnej výšky dotácie.
K bodu č. 4 ešte uvádzame doslovne z e- mailu poslanca : „S poukazom na to čo som napísal,
chcem k navrhovanému bodu programu č. 4 (Schválenie dotácií pre žiadateľov na rok 2020)
uviesť, že súhlasím ako poslanec obecného zastupiteľstva obce Plechotice, so schválením dotácií
pre jednotlivých žiadateľov na rok 2020. Poprosím moje písomné stanovisko predniesť na
zasadnutí a následne uviesť v zápisnici zo zasadnutia. Ďakujem
Poslanec: JUDr. Marek Tkačik, Phd.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6+1 písomný súhlas (JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci schválili dotácie na rok 2020 pre všetkých žiadateľov.
5. Územný plán obce Plechotice – Zmeny a doplnky 02
Starosta obce informoval, že v súvislosti s uznesením č. 38/2019, keď obecné
zastupiteľstvo schválilo otvorenie územnoplánovacej dokumentácie obce a pripravenie zmien,
obec dala výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Územný plán obce
Plechotice – Zmeny a doplnky 02“. Lehota na predkladanie cenovej ponuky bola do 07.01.2020.
V súčasnosti je už aj podpísaná Zmluva o dielo s Architektonickým štúdiom Atrium s.r.o., ktoré
robilo aj pôvodný územný plán. Vzhľadom k tomu, že chceme podať žiadosť o poskytnutie
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na ministerstvo dopravy a výstavby
SR, odbor územného plánovania do konca februára, potrebujeme prijať dve uznesenia, ktoré
požaduje uvedené ministerstvo pri predložení žiadosti. Starosta následne v ďalšom prečítal
uznesenia v požadovanom znení. Poslanci potom hlasovali o schválení potrebných uznesení.
Prvé uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s obstaraním Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Plechotice na základe preskúmania schváleného územného plánu obce v platnom znení v súlade
s ustanovením § 30 ods. 4 stavebného zákona.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Druhé uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Plechotice súhlasí v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písm. e) zákona
č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, že
proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Plechotice – Zmeny a doplnky č. 2
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6(Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Správa o vykonaní kontroly činnosti za r. 2019
Správu o vykonaní kontroly činnosti za r.2019 vyhotovila kontrolórka obce Ing. Monika
Hudačková. Pri vykonaných kontrolách nenašla závažnú chybu. Cieľom prvej kontroly bolo
zistiť či sa dodržiavali všeobecné záväzné predpisy pri uzatváraní dohôd mimo pracovného
pomeru v r. 2018. Obec v r. 2018 uzatvorila 11 dohôd o vykonaní práce a 3 dohody
o brigádnickej práci študentov. Z tejto kontroly bola vypracovaná správa 09.08.2019. Druhá
kontrola sa týkala plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2019. V I. polroku 2019
bolo prijatých 21 uznesení, z toho 15 bolo schválených a 6 uznesení bolo zobratých na vedomie.
Z kontroly bola vypracovaná správa 04.10.2019. Cieľom tretej kontroly bolo zistiť, či obec

hospodárila v kontrolovanom období v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia. Obec
vedie podvojné účtovníctvo v denníku a hlavnej knihe. Správa z kontroly bola vypracovaná
15.11.2019.
Správu o vykonaní kontroly činnosti za r. 2019 zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6(Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Zásady konania o rozhodovaní komisie obecného zastupiteľstva o ochrane verejného
záujmu.
Zásady konania o rozhodovaní komisie obecného zastupiteľstva o ochrane verejného
záujmu vyhotovil poslanec JUDr. Marek Tkačik, PhD., predseda komisie na ochranu verejného
záujmu a rozposlal ich elektronicky poslancom. V tele správy uviedol aj dôvod potreby mať
prijaté takéto zásady. Uvádza, že „zriadená komisia na ochranu verejného záujmu plní významu
ústavnú kontrolnú funkciu, ktorá je považovaná za jednu z najvýznamnejších v rámci kontroly
verejnej správy. Keďže pri aplikácii príslušného ústavného zákona dochádza k rôznym
interpretáciám jeho ustanovení, je preto potrebné prijať určité pravidlá aby sa zamedzovalo
svojvoľnému výkladu“. Starosta obce uviedol, že JUDr. Tkačik, PhD. napísal podľa jeho názoru
podrobné vysvetlenie zásad konania o rozhodovaní komisie, aj popis a jednotlivé vzory ako
postupovať pri riešení problémov komisie. Starosta obce po konzultácii s navrhovateľom doplnil
niektoré body, aby boli jednoznačné. Po tomto uvedení poslanci hlasovali o schválení uvedených
zásad konania o rozhodovaní komisie obecného zastupiteľstva o ochrane verejného záujmu.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Rôzne
Rozpravu v tomto bode začal starosta obce, ktorý v súvislosti so stavom projektu na
kanalizáciu uviedol, že ešte nemáme na obci žiadnu odpoveď ku stavebnému povoleniu o ktoré
sme žiadali. Uviedol k tejto problematike aj to, že ohľadom ťahania žúmp oslovil o poskytnutie
tejto služby dva subjekty. Výhodnejšie riešenie tohto problému je prostredníctvom VVS a. s.
Trebišov. Konštatoval, že mal som aj pracovné stretnutie s riaditeľom VVS, p. Leškaničom,
pričom sa dohodlo nasledujúce riešenie. Cez projekt „ Čisté obce“ je možnosť spojenia napr. 2
občanov, ak je spolu ich objem žúmp okolo 8-10 m³ a to tak, že obec objedná vozidlo na vývoz
vo VVS . VVS potom fakturuje službu, ale tak, že sa zložia títo napr. 2 občania na vyťahanie a
dopravu. Pre našu obec je to čiastka vo výške 61,-€, čiže táto suma sa rozdelí medzi občanov,
ktorí o vyťahanie žumpy budú mať záujem, buď pomerne podľa vyťahaného objemu, alebo iným
spôsobom. Ak by to robil občan sám - individuálne, platil by 61,-€ za žumpu a nezáleží na tom,
aké množstvo sa vytiahne. Poslanec Mgr. Hrubovský upozornil na problém bytovky na
Družstevnej ulici, kde spotreba vody v bytovke podľa neho nekorešponduje s objemom
vyťahaného množstva odpadu zo žumpy a vlastníkom je podnikateľ.
Starosta v ďalšom uviedol, že začiatkom marca 2020 sa začne realizovať aj projekt „KD
Plechotice – rekonštrukcia“, na ktorý máme schválený príspevok vo výške 149 672, 16,-€. Ing.
Štefko vyslovil požiadavku, aby na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola otvorená
špecifikácia projektu „ Rekonštrukcia kultúrneho domu“, aby poslanci mali viac informácií
a vedeli odbornejšie informovať občanov obce. Starosta obce navrhol prizvať firmu NOVICOM
s.r.o., ktorá bude rekonštrukciu realizovať na pracovné stretnutie buď priamo na zastupiteľstvo,
alebo podľa dohody v iný dohodnutý čas a miesto.

Starosta obce informoval aj o tom, že je spustená nová www – stránka obce, ďalej
informoval, že na budúci týždeň sa realizuje aj vyrúbanie stromov, na ktoré máme povolenie.
Uviedol , že pokračujú práce na rekonštrukcii multifunkčného ihriska. Firma STAVOSERVIS
s.r.o. realizuje práce, aj keď to nevidno, lebo pripravujú mantinely v sídle firmy, tak, aby bola
rekonštrukcia ukončená v požadovanom termíne.
Poslanec p. Rusnák upozornil na zlý stav cesty na Družstevnej ulici. Problémom je aj zlý
spád priekop na Družstevnej ulici ako aj v celej obci. Podľa slov starostu budeme hľadať
riešenie, ale pri ich oprave je dôležité zohľadniť aj prípadný projekt kanalizácie.
Poslanec p. Džugan sa pýtal, kto má na starosti Dom nádeje, starosta odpovedal, že
týmto nie je poverená t. č. žiadna osoba, ale že tam majú grécko - katolíci pravidelne v nedeľu
sv. liturgie.
Poslanec p. Halapin sa informoval v akom štádiu riešenia je hľadanie kronikára obce.
Tento problém zatiaľ nie je doriešený napriek tomu, že starosta oslovil tri osoby, ktoré napokon
túto prácu odmietli. Poslanec Ing. Štefko navrhol dať ponuku na kronikára na web obce.
Poslanec Ing. Štefko predniesol aj návrh založiť aj dobrovoľný hasičský zbor detí, keď
máme DHZO (dobrovoľný hasičský zbor obce) dospelých. Poslanci, ktorí sú všetci aj členmi
DHZO zvážia túto možnosť, aby vyrastali popri nich aj mladí hasiči.
Poslanci zobrali na vedomie všetky námety a informácie v bode rôzne a hlasovali nasledovne:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
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 19. 30 hod. ukončil.

Zapísal: Mgr. Martin Hrubovský

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

V Plechoticiach dňa 21.02.2020
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Bič

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

Jozef Halapin

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

Ing. Peter Koščo
starosta obce

