Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
______________________________________________
Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného dňa 16.
októbra 2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Plechoticiach.

Prítomní:
Ing. Peter Koščo
Jozef Halapin
Mgr. Martin Hrubovský
Vladimír Rusnák
Ing. Miloš Štefko – príchod o 18.12 hod.
Jaroslav Bič
JUDr. Marek Tkačik, PhD.
Jozef Džugan
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. Návrh na schválenie návratnej finančnej pomoci obci na kompenzáciu výpadku dane
z príjmu fyzických osôb v roku 2020
5. Návrh na schválenie návrhu dohody o urovnaní vo veci rehabilitovanej J. Kürthyovej
6. Informácia k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice
7. Informácia o činnosti OcÚ
8. Rôzne
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo, o 17.00 hod.
v priestoroch Kultúrneho domu za dodržania všetkých protiepidemiologických zásad. Privítal
všetkých zúčastnených a konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva a
obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. Prítomná bola aj zapisovateľka, kontrolórka
obce Ing. Monika Hudačková a Ing. Miloš Štefko sa ospravedlnili, Ing. Miloš Štefko napokon
predsa prišiel o 18,12 hod.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom
Jaroslav Bič a za overovateľov zápisnice JUDr. Marek Tkačik, PhD. a Jozef Halapin.
.
Poslanci súhlasili a hlasovali nasledovne:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD. )
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Schválenie programu
Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta predložil na schválenie program
zasadnutia, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6(Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD. )
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci obci na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov
v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej
republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na
výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie
vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné
finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností.
Návratná finančná výpomoc (NFV) sa poskytne na základe žiadosti obce. Výška výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 je uvedená pre každú obec individuálne, konkrétne pre
našu obec je to suma 15 292 Eur. Žiadosť je potrebné podať do 31. októbra 2020 a poskytnuté
peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020. Z dôvodu negatívneho vývoja
rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej
splátky do roku 2024, pričom to budú ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku
2024 a posledná splátka v roku 2027.
Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré je dlžník povinný splácať
veriteľovi, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 6
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s možnosťou odpustenia splátok
je aj predpoklad, že tieto bezúročné návratné finančné výpomoci by sa mali pretransformovať
na bezúročné nenávratné finančné výpomoci, čo je silná motivácia, prečo o túto výpomoc
požiadať. Po krátkej diskusii, keď poslanci vyjadrili svoj názor, či požiadať, alebo nie o návratnú
finančnú výpomoc, starosta požiadal poslancov, aby hlasovali o tomto bode a teda, či môže obec
požiadať o poskytnutie finančnej výpomoci.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD. )
za: 5
( Halapin, Mgr. Hrubovský, Rusnák, JUDr. Tkačik, PhD., Džugan)
proti: 1 ( Bič)
zdržal sa: 0
Obec môže požiadať o poskytnutie NFV.
5. Návrh na schválenie návrhu dohody o urovnaní vo veci rehabilitovanej J. Kürthyovej
Starosta obce Ing. Koščo pripomenul, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa
27.12.2019, informoval poslancov o požiadavke dedičov po Júlii Kürthyovej, ktorí sa prihlásili
o dedičstvo, konkrétne pôdu na LV 1002 č. parcely 981/3, kde má obec Plechotice 1/3 pozemku,
2/3 majú už jej dediči.
Júlia Kürthyová bola odsúdená 07.05.1953, kde jej prepadol celý majetok, ale v roku 1991 bol
rozsudok v celom znení zrušený a teda mala majetok dostať späť. Ide o pôdu za obcou
Plechotice, ktorá sa nachádza smerom na Malý Ruskov od cesty vpravo. Dedičia predložili na
obecné zastupiteľstvo Návrh dohody o urovnaní, ktorú Ing. Koščo predložil poslancom na
schválenie. Tento návrh dohody bol poslancami bez výhrad schválený a starosta obce môže
podpísať predmetný návrh dohody.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD. )
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Informácia k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27. júna 2020, bola vedená diskusia
k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice. Uznesenie ohľadom
tejto predmetnej veci nebolo schválené, pretože zhotoviteľ týchto zmien navrhol neakceptovať
požiadavky:
- rozšíriť lokalitu Verestvin severovýchodným smerom (požiadavka p. Pálfiovej),
zdôvodnenie: rešpektovať OP el. vedenia a návrh krajinnej a izolačnej zelene,
- rozšíriť lokalitu Čeľovské juhozápadným smerom (požiadavka Ing. Štefka a HUDAH, s.r.o.)
zdôvodnenie: rešpektovať OP el. vedenia a 300m ochranné pásmo ropovodu,
- doplniť novú lokalitu „ Kotlinka“ na parc. E-KN 968 (požiadavka HUDAH, s.r.o.),
zdôvodnenie: lokalita nenadväzuje na zastavané územie, nachádza sa v CHVÚ Ondavská
rovina a na najkvalitnejšej pôde podľa kódu BPEJ č. 0341003 v k.ú. obce Plechotice podľa
prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy, v znení neskorších predpisov.
Po uvedenom zastupiteľstve prebehla komunikácia s jednotlivými navrhovateľmi požiadaviek
a po vysvetlení od zhotoviteľa, od týchto požiadaviek jednotliví navrhovatelia ustúpili. Dohodli
sa na určitých kompromisoch a došlo k dohode, čo zaručuje pokračovanie prác na spracovaní
Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice.
7. Informácia o činnosti Obecného úradu Plechotice
Kanalizácia – došlo k dohode o spoločnom postupe pri realizácii prác spojených s územným
rozhodnutím a stavebným povolením obcí Egreš, Plechotice, Čeľovce, Nižný Žipov, Stanča
a Zemplínska Nová Ves (Úpor, Klečenov). Bola oslovená f. Euroline, s. r. o. Košice, ktorá robila
aj pôvodnú projektovú dokumentáciu. Dostali sme od nich ponuku, kde by sme potrebovali
v prepočte pre našu obec na realizáciu vyššie spomenutých činností cca 12 000,-Eur.
Pre všetky obce, ako aj pre našu obec je teraz dôležité komunikovať s VVS a.s. Košice
o možnosti financovania. Pôvodný projekt bol VVS a.s. a bolo by dobré dosiahnuť stav, aby aj
tento upravený projekt zobrala VVS a.s. za svoj a financovala ho, čím by obce ušetrili, čo však
bude zrejme komplikované. V tomto čase je dôležité, aby boli v predstihu nachystané všetky
náležitosti ohľadom projektovej dokumentácie a následne tak podniknúť ďalšie kroky pre
využitie príspevkov z EÚ.
Odpady – tento problém sa riešil v každej obci už na konci minulého roka, keď sa zvyšovali
poplatky za zber odpadu. Je nevyhnutné pristúpiť k zmene VZN č.3/2015 o dani z nehnuteľnosti,
dani za psa, užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, nevýherné hracie
automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plechotice.
Nosným poplatkom je poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu, ktorý sa určuje
v eur/osoba/rok. V Plechoticiach sa tento poplatok nemenil min. od r. 2011. Je to 8,Eur/osoba/rok, pričom všetky okolité obce majú tento poplatok už vyšší. Poplatok v okolitých
obciach sa pohybuje v rozmedzí od 10,- Eur do 18,- Eur/osoba/rok. Ing. Koščo predložil
obecnému zastupiteľstvu štatistiku, kde v roku 2018 sa obec finančne podieľala na odvoze
komunálneho odpadu vo výške cca 48%, v r. 2019 vo výške cca 56% a v r. 2020 to bude zrejme
viac ako cca 60% nákladov na zber a vývoz. Poslanec Rusnák pripomenul že je potrebné
myslieť na viacpočetné rodiny. Bolo by vhodné zapracovať do rozpočtu aj počet zberných nádob
v rodine. Ing. Štefko pripomenul, že cena za odvoz odpadu bude aj naďalej stúpať. Poslanec Bič
kladne vyzdvihol opatrenia, ktoré boli urobené pri veľkoobjemových kontajneroch pri miestnom
cintoríne. Ďalej podal návrh 2x ročne umiestniť veľkoobjemové kontajnery v obci tak, aby ich
mohli využívať občania na odpad, ktorý sa netriedi. Ďalej v určitých intervaloch zbierať aj odpad
zo záhrad. K zbieraniu odpadu zo záhrad, starosta argumentoval, že to bude možné, len ak

budeme môcť personálne a technicky zabezpečiť vhodné podmienky na vykonávanie tejto
činnosti. Problémom bude aj zber biologického odpadu z kuchyne, čo sa bude musieť vyriešiť
do konca roka 2020. Poslanci sa zhodli, že tento odpad tak ako doteraz zlikviduje každá rodina
na vlastnom domácom kompostovisku. Na budúcom obecnom zastupiteľstve sa bude hlasovať
o novom VZN, ktoré zahŕňa poplatok za komunálny odpad.
Z ďalších činností: opravuje sa horná zastávka SAD, omaľovali sa hraničné stĺpy katastra obce
Plechotice, opravili sa schody pri ZŠ, ktoré boli najmä v zimných mesiacoch šmykľavé a hrozilo
nebezpečenstvo úrazu detí, ale aj rodičov, či zamestnancov, vymenila sa hygienicky aj
vzhľadovo nevyhovujúca podlaha v triede nižšej vekovej skupiny detí MŠ, osadili sa nové dvere
do tried MŠ a jedálne, urobil sa chodník z cintorína ku kontajnerom, provizórne oplotenie pri
cintoríne, vyčistil sa židovský cintorín, v priestoroch KD pokračovali pomocné práce pri
rekonštrukcii, ale vybili sa aj diery na cirkuláciu vzduchu pod javiskom, realizovalo sa
upratovanie pod javiskom, kosili sa opakovane trávnaté plochy obce, cintorína a futbalové
ihrisko.
8. Rôzne
V tomto bode poslanci rozoberali viac problémov, ktoré súvisia s chodom obecného
úradu, skvalitnením života občanov obce. P. Bič otvoril otázku zápachu v obci z vypúšťania
žúmp ako aj spaľovanie odpadu zo záhrad. Je potrebné na to občanov upozorniť. Ing. Štefko
vyslovil požiadavku vyhlásiť takého upozornenie prostredníctvom obecného rozhlasu. Zároveň
ponúknuť občanom možnosť objednať si vyťahanie žumpy. Mgr. Hrubovský upozornil na
konáre stromov na Družstevnej ulici, ktoré zasahujú do cesty a nákladné autá ich musia
obchádzať. V tejto súvislosti starosta informoval, že čistenie na Družstevnej ulici sa bude
realizovať pri zlepšení počasia. Pri prehliadke opráv v kultúrnom dome, diskutovali poslanci aj
o rozsahu opráv, o potrebnom vynovení kuchyne novými spotrebičmi, ale aj o financovaní
opráv. Poslanec Rusnák navrhol zvážiť prijatie viac ľudí na úpravu obecných priestorov a prácu
v obci napr. z radov dôchodcov. Ing. Štefko vydal vyhlásenie, že pokiaľ sa nebude zastupiteľstvo
riadiť tým na čom sa dohodlo a bolo schválené, vzdá sa funkcie poslanca zastupiteľstva
v Plechoticiach.
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: Jaroslav Bič

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

V Plechoticiach dňa 20.10.2020
Overovatelia zápisnice:
JUDr. Marek Tkačik PhD.

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

Jozef Halapin

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

Ing. Peter Koščo
starosta obce

