Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
______________________________________________
Zápisnica
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného
dňa 07. mája 2020 o 17.00 hod. v kultúrnom dome 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
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo tak, že sa dodržali aktuálne
epidemiologické požiadavky v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození
verejného zdravia.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Prejednanie a návrh na schválenie prijatia úverov na projekt „Rekonštrukcia kultúrneho
domu“
5. Rôzne
6. 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. Kontrolórka obce sa
ospravedlnila.
Starosta obce vzápätí
vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku
protifašistických bojovníkov z príležitosti 75. výročia ukončenia II. svetovej vojny a zároveň ich
oboznámil, že dňa 08.05.2020, bude symbolická pietna spomienka pri pomníku s pamätnou
tabuľovou padlých občanov v II. svetovej vojne pri škole a v miestnom parku.
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 a Mgr. Martin Hrubovský. Poslanci
súhlasili a hlasovali nasledovne:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Ing. Miloš Štefko, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan)
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 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Ing. Miloš Štefko, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Prejednanie a návrh na schválenie prijatia úverov na projekt „Rekonštrukcia kultúrneho
domu“
Starosta obce oboznámil poslancov o tom, že obec Plechotice má podpísanú zmluvu s PPA
(Pôdohospodárska platobná agentúra) o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (NFP) č.
074KE220215 vo výške 149 672,16,- € na projekt pod názvom – „Rekonštrukcia kultúrneho
domu“, s použitím systému financovania refundáciou z roku 2019. Uviedol aj skutočnosť, že
projektová dokumentácia k uvedenému projektu bola vypracovaná firmou ARCHING s.r.o.,
Košice ešte v roku 2017. Pretože sa uvedený projekt realizuje formou refundácie je potrebné na
zabezpečenie financovania zaťažiť obec úverom. Príspevok je schválený vo výške 149.672,16 €
a v takej istej výške je plánovaný úver. Obec po zverejnení zmluvy o NFP oslovili jednotlivé
finančné inštitúcie s možnosťou poskytnutia úveru. Najlepšie podmienky predostrela VÚB Banka,
a.s., preto práve s ňou došlo k predbežnému jednaniu. Podpísanie zmluvy o úvere je podmienené
uznesením obecného zastupiteľstva s uvedením výšky, účelu a podmienkami splácania úveru,
pričom splácanie bude po čiastkach, ktoré budú poukazované obci pôdohospodárskou a platobnou
agentúrou, alebo naraz, najneskôr do 31.03.2022.
Poslanec Jaroslav Bič sa informoval či videl niekto tento projekt pred jeho realizáciou,
pretože obsahuje niektoré riešenia, ktoré nie sú racionálne. Starosta obce reagoval, že aktuálnu
projektovú dokumentáciu dostal len z Košíc, lebo na obecnom úrade bola len taká dokumentácia,
kde sa pôvodne počítalo aj zo zatepľovaním obecného úradu, ale to nebolo možné do vypísanej
výzvy zahrnúť. Starosta uviedol, že je vôbec rád, že túto dokumentáciu získal a môže sa
rekonštrukcia realizovať aj napriek mnohým nedostatkom a prekážkam, ktoré súviseli s chybami
a nepresnosťami v dokumentácii, ale aj získaním NFP. Následne boli poslanci vyzvaní za
hlasovanie, aby sa projekt mohol realizovať. K tomuto bodu programu bolo navrhnuté starostom
prijať uznesenie v zmysle: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie prekleňovacieho úveru
oprávnených nákladov projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ vo výške 149.672,16 € so
splatnosťou 24 mesiacov bez zabezpečenia.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Ing. Miloš Štefko, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce informoval poslancov v ďalšom priebehu, že pri podrobnejšom rozbore
postupu realizácie so zhotoviteľom - Novicom s.r.o. sa vyskytli nezrovnalosti. Riešením je
financovanie prác naviac obcou Plechotice. Projektové výkresy nezodpovedali reálnemu stavu,
z ktorého sa na začiatku vychádzalo. Práve preto je potrebné vykonanie naviac búracích prác,
zhotovenie základov prístavby v zadnej časti KD ako aj prekrytia tejto časti, ale aj riešenie
efektívnejšieho osvetlenia KD, osadenie vonkajších dverí k javisku, či sfunkčnenie alebo výmena
ventilátorov. Na financovanie týchto prác je potrebný urobiť dodatok k zmluve o dielo so
zhotoviteľom, ako aj zobrať INVESTIČNÝ úver pre komunálnu sféru za účelom financovania

dodatočných investičných nákladov projektu: „REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU“
vo výške 17 644,- EUR. Pri posudzovaní projektovej dokumentácie sa Mgr. Martin Hrubovský
informoval o zateplení strechy, Ing. Miloš Štefko požiadal o informácie ohľadom osvetlenia
v kultúrnom dome, pripomenul, aby sa pri takejto rekonštrukcii počítalo aj s priestormi pre malé
deti. Ďalej sa informoval o farbe vonkajšej fasády. Starosta obce podal vysvetlenie, že zateplenie
pôjde na vrch plechovej strechy s ukotvením fólie, že sa počíta s kombináciou sivej farby a že
navrhované a schválené riešenia v projekte nepočítajú so zmenou osvetlenia a miestnosťou pre
deti s matkami. V projekte, na ktorý je schválený NFP sa naopak napr. počíta so zbúraním steny,
ktorá je oproti kuchyni a odstránením zádveria. To je treba podľa poslancov radšej zafarbiť na
bielo, než odstrániť. Poslanci teda výhradne nesúhlasili s navrhovaným riešením a poverili
starostu, aby v tomto smere jednal so zhotoviteľom pri realizácii. Samotnú rekonštrukciu interiéru
kultúrneho domu tento projekt nezahŕňa, ale bol predložený ďalší projekt, ktorý by mal sčasti
interiér riešiť. Poslanec Jozef Džugan navrhol, aby v kultúrnom dome boli aspoň dva ventilátory.
Starosta uistil poslancov, že bude jednať so zhotoviteľom, aby podľa ich návrhu stena a zádverie
ostali a dvere sa natreli na bielo. Po tejto diskusii starosta vyzval poslancov, aby pristúpili
k hlasovaniu o podpísaní návrhu prijatia úveru na práce naviac, čím de facto schvália aj podpísanie
dodatku k zmluve o dielo so zhotoviteľom. Navrhol uznesenie v zmysle: Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje podpísanie investičného úver pre komunálnu sféru za účelom financovania
dodatočných investičných nákladov projektu: „REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU“
vo výške 17 644,43 EUR so splatnosťou 36 mesiacov, pravidelnými mesačnými splátkami v počte
30, začiatok splácania 20.10.2020, 1.- 29.splátka vo výške 588,- €, posledná 30.splátka 592,43 €
dňa 20.3.2023 so zabezpečením blankozmenkou obce a Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Ing. Miloš Štefko, Vladimír
Rusnák, Jaroslav Bič, Jozef Džugan)
za: 5
(Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Ing. Miloš Štefko, Vladimír
Rusnák, Jozef Džugan)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Jaroslav Bič)
5. Rôzne
Starosta obce informoval o ukončení projektu oplotenia multifunkčného ihriska. Ďalej
informoval, že z dôvodu COVID 19 budú znížené podielové dane a podľa ich výšky bude
ovplyvňované financovanie rozvoja obce.
V súvislosti s projektom Územný plán obce Plechotice – zmeny a doplnky 02 uviedol, že máme
schválené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky financie vo výške 4 800 € a už
aj zverejnenú výzvu na www- stránke obce pre FO a PO, aby predkladali svoje návrhy
k prípadným zmenám.
V ďalšom uviedol, že Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prerušil
konanie vo veci povolenia vodnej stavby „Plechotice – kanalizácia“ a žiada doplniť žiadosť o
stanoviská dotknutých orgánov a organizácii. Starosta uviedol, že sa hľadá aj iný návrh
v spolupráci s okolitými obcami, ktorý by zahŕňal komplexnejšie riešenie z pohľadu nášho
mikroregiónu.
Informoval aj o tom, že FS Studzenka predbežne plánuje uskutočniť „Pľechocicki dobroty“ v 2.
alebo 3. septembrovú nedeľu, čo však bude podmienené vývinom korona vírusu a prijatých
opatrení hlavným hygienikom SR. Tom isté platí aj v prípade organizácie futbalového turnaja „O
pohár SNP“.
V bode rôzne poslanec Vladimír Rusnák poukázal na znečistenú Družstevnú ulicu, aby sa
očistila krajnica cesty a upravila cesta tak, aby bolo minimalizované prášenie z cesty. Jaroslav Bič
dal návrh, aby sa prečistili priekopy od čísla domu 211po 223, lebo nie je zabezpečený prietok
dažďovej vody. Navrhli objednať geodeta aby zameral výšky a aby sa priekopy prečistili aj za
pomoci mechanizmov. Navrhli, aby si pod mostíkmi vyčistil priestor každý občan sám a na svoje

náklady. Poslanci hlasovali ohľadom Družstevnej ulice za objednanie zameriavacích geodetických
prác, očistenie krajnice a vyčistenie priekop od čísla domu 211 po 223.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Ing. Miloš Štefko, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan)
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Záver
Po prerokovaní programu a bodov otvorených v bode rôzne starosta obce Ing. Peter Koščo
poďakoval za účasť prítomným a rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:50 hod.
ukončil.
Zapísal: Jozef Džugan .........................................
V Plechoticiach dňa 11. mája 2020
Overovatelia zápisnice:
Ing. Miloš Štefko

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

Mgr. Martin Hrubovský

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

Ing. Peter Koščo
starosta obce

