
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
 

Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

 dňa 15. decembra 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 

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. Správa nezávislého audítora 

  5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2021 

  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného 

      na roky 2022 a 2023 

  7. Rozpočet na rok 2021 – návrh 

  8. Schválenie navrhovaného VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

      v obci Plechotice 

  9. Informácia k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice 

10. Aktuálne informácie OcÚ 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo za dodržania aktuálnych 

epidemiologických požiadaviek v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok 

a hromadných podujatí, vydanou 9. decembra 2020. Prítomní boli všetci poslanci, ako aj aj 

kontrolórka obce Ing. Hudačková, nová ekonómka obce Bc. Henrieta Pančáková a zapisovateľka 

Katarína Porhinčáková. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom  Jozef 

Halapin  a za overovateľov zápisnice Jozef Džugan a Vladimír Rusnák. Poslanci súhlasili a  hlasovali 

nasledovne: 

Hlasovanie poslancov:  

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

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

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

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

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

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

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

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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

 4. Správa nezávislého audítora 

             Poslanci sa oboznámili so správou nezávislého audítora Ing. Jozefa Rešetára. Správu vzali na 

vedomie a následne o tejto správe hlasovali. 

             Hlasovanie poslancov:  

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

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

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

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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2021 
            Kontrolórka obce Ing. Hudačková predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I. a II. polrok 2021.Tento  bol poslancami bez výhrad schválený. 

Hlasovanie poslancov:  

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

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

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

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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného na roky 

2022 a 2023 

            Vo svojom stanovisku Ing. Hudačková skonštatovala, že návrh rozpočtu jezostavený v súlade 

s všeobecnými platnými pravidlami pre tvorbu rozpočtu obce a odporučila zastupiteľstvu jeho 

prijatie. 

Hlasovanie poslancov:  

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

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

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

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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

7.  Rozpočet na rok 2021 – návrh 

             Poslanci po niekoľkých otázkach k navrhovanému rozpočtu súhlasili s rozpočtom na rok 

2021 ako aj na ďalšie obdobie rokov 2022 a 2023. Rozpočet za rok 2021 schvaľovali a rozpočty na 

ďalšie dva roky brali na vedomie. V takomto zmysle aj hlasovali.  

Hlasovanie poslancov:  

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

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

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



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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

8. Schválenie navrhovaného VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku v obci 

Plechotice 

           Starosta obce informoval poslancov s podnetom p. Vereba k zverejnenému VZN č. 1/2020, 

ktorý navrhol aby si občania v dôchodkovom veku nad 62 rokov, ZŤP a bezvládni občania  mohli 

uplatniť zľavu z poplatku za odvoz komunálneho odpadu vo výške 50%. Starosta vysvetlil 

vyhodnotenie pripomienky a navrhol aj doplnenie VZN č. 1/2020 v zmysle finančne akceptovateľnej 

časti pripomienky.  

Vo VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku v obci Plechotice, poslanci odsúhlasili 

zvýšenie ceny poplatku za odvoz komunálneho odpadu a to na 12,-eur za rok a osobu. 

Do dátumu 31.01.2020, si môžu občania uplatniť zľavu to v prípade, že ide o držiteľa preukazu ZŤP, 

alebo ak predložia potvrdenie, že sa nezdržiavajú v mieste trvalého pobytu 90 dní v roku. 

S uvedeným všetci poslanci súhlasili a následne hlasovali.  

Hlasovanie poslancov:  

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

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

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

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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

9. Informácia k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice 

           Starosta Ing. Koščo  informoval o stave riešenia a následnom postupe prác k spracovaniu 

zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice. Okrem iného uviedol aj fakt, že v projekte 

je zatiaľ uvedená ČOV, pričom by  podľa najnovších plánov s realizáciou kanalizácie bolo potrebné 

toto zmeniť na objekt čerpacej stanice.  Poslanci hlasovali o tejto zmene, ktorú je potrebné zahrnúť 

do územného plánu.   

Hlasovanie poslancov:  

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

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

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

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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

10. Aktuálne informácie OcÚ 

       K plneniu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva starosta uviedol, že v zmysle uznesenia č. 

66/2020 Obec Plechotice požiadala o  poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci. Financie 

vo výške 15 292 € sme dostali na účet dňa 30.11.2020. Keďže je  potrebné ich použiť do konca roka, 

urobili sme výzvu na predkladanie cenových ponúk na  predmet zákazky „Kultúrny dom Plechotice 

– pokládka dlažby“, kde bola výška podľa rozpočtu 20 224,50 € bez DPH. Poslanci nesúhlasili s takouto 

čiastkou a Ing. Štefko navrhol určiť strop vo výške 18 000,- € s DPH, o čom aj prebehlo na podnet 

starostu hlasovanie, aby sa prijalo uznesenie a  aby sa práce mohli realizovať do určenej výšky 

18 000,-€ s DPH.     

   Hlasovanie poslancov:  

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

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

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

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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 



      K plneniu uznesenia č. 67/2020, ktoré umožnilo podpísanie návrhu dohody o urovnaní vo veci 

rehabilitovanej J. Kürthyovej starosta uviedol, že dedičia predložili na OcU návrh dohody o urovnaní, 

ktorú aj podpísal a následne bola podpísaná pred notárom 25.11.2020 Notárska zápisnica na základe 

ktorej sa veci dajú do poriadku.  

     V súvislosti s tradičnou akciou v dedine „Úcta k starším“ uviedol, že každý občan obce, ktorý 

dovŕšil vek 60 do konca októbra 2020 rokov dostal hodnotnejší darček (deku, vankúš a sladkosť 

toffifee), vzhľadom k tomu, že sa neuskutočnilo z objektívnych príčin spoločne posedenie.  Uviedol, 

že mal veľmi pozitívne ohlasy zo strany seniorov na darček a že dokonca  väčšina z nich chce radšej 

hodnotnejší darček, ako spoločné posedenie z tejto príležitosti.   

Poslanec Bič uviedol, že on má iné poznatky a podal návrh, aby sa ako darček dávali nákupné 

poukážky do obecných potravín. Starosta uviedol, že je to vec dohody a návrhu zo strany ktorékoľvek 

poslanca, či iného občana a na budúci rok má každý voľne pole pôsobnosti v tomto smere, len to 

treba v dostatočnom predstihu riešiť.  V tomto bode sa rozvinula aj diskusia, že by bolo potrebné 

prehodnotiť do budúcna od akého veku života sa budú občania obdarúvať. 

     V ďalšom bola podaná informácia, že sa  prehĺbila priekopa na Družstevnej ulici, na žiadosť 

občanov sa zmenil pôvodný zámer, keď spad mal byť len na jednu stranu smerom k bývalej 

administratívnej budovy JRD, ale nakoniec je spád aj k mostíku pod cestou medzi ulicami Družstevná 

a Hlavná. Je tu  z časti odkrytá priekopa a z časti zasypaná odvodná rúru. Poslanec Bič namietal, že 

je tam osadená rúra s malým priemerom, starosta vysvetlil, že tam priemer rúry musel byť max. 20 

cm, lebo pre inžinierske siete väčšiu nebolo možné osadiť. Práve na tomto úseku bolo  nemalo 

problémov s telekomunikačnými káblami, rozvodom plynu aj vodovodným potrubím. Práce budú 

ešte pokračovať zhotovením  čistiacej  šachty a ak bude potrebné aj  prečistením priekopy na hlavnej 

ulici.                                       

     Starosta informoval aj o realizácií vianočnej výzdoby v dedine, v miestnom parku bola zasadená 

sadenica ihličnana, ktorá by po vyrastení slúžila ako centrálny vianočný stromček a že je prichystané 

aj prekvapenie pre občanov pri samotnom OcÚ. 

 

11. Rôzne 

     Ing. Štefko sa informoval v akom štádiu riešenia sú prechody pre chodcov v obci, hlavne pri ZŠ 

s MŠ. Z dôvodu bezpečnosti je dôležité to riešiť. Starosta obce uviedol, že je to skutočne v 

štádiu riešenia, komunikoval viackrát s OU, odborom dopravy a pozemných komunikácií  a naráža 

to na viac problémov, ktoré sa budú musieť vyriešiť hľadaním vhodnej alternatívy, čo sa aj deje. 

Starosta tiež informoval, že bude potrebné  rozšíriť aj príjazdovú cestu k obecnému úradu. Poslanec 

Ing. Štefko otvoril aj tému zakúpenia novej techniky pre potreby obce, konkrétne traktora Kubota, 

GL 25 s tým, že postupne by sa dokupovalo rôzne príslušenstvo podľa potreby. Poslanci vyjadrili 

názor, že je potrebné, aby obec mala takúto techniku. Starosta obce uviedol, že riziko vidí v tom, že 

obec nedisponuje priestorom na garážovanie traktora a uskladnenie príslušenstva, čo vidí ako 

nutnosť, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu a poškodzovaniu funkčnosti techniky. Uviedol, že  

nemáme t. č. zamestnanca, ktorý by mal toto všetko na starosti. Vyslovil aj názor, že potom by to 

bolo potrebné riešiť tak, aby táto technika vyrobila potrebné financie na svoju prevádzku, údržbu 

a zaplatenie človeka, ktorý ju bude obhospodarovať.  V súvislosti s touto problematikou vyjadril svoj 

názor aj poslanec Mgr. Hrubovský a uviedol, že obec potrebuje aj novú traktorovú kosačku, ale aj 

auto a dodávku, lebo teraz používané dopravné prostriedky sú už značne opotrebované a hrozí ich 

vyradenie z prevádzky, či častá poruchovosť.   

     Poslanec Rusnák  otvoril problém čistenia cesty Družstevnej ulice. Uviedol, že v tomto štádiu 

vyzerá, že má nulovú údržbu. Starosta reagoval, že komunikuje najmä s Fa Hudah s.r.o., ktorá práve 

v tomto čase realizuje odvoz cukrovej repy a preto je ulica v takom stave, aj keď sa ulica nepravidelne 

z ich strany čistí. Poslanec Rusnák navrhol zhotoviť nový koberec na Družstevnej ulici. Má dohodnúť 

stretnutie so zástupcom firmy, ktorá takéto práce zabezpečuje, aby sme vedeli zaujať stanovisko.  

     Starosta Ing. Koščo informoval zastupiteľstvo aj  o riešení zberu biologického odpadu z kuchýň 

formou  čestného prehlásenia jednotlivých občanov o nakladaní tohto odpadu  za svoje domácnosti. 

Informoval aj o tom, že od roku 2021 v spolupráci s Fa Contax eko s.r.o., Nový Ruskov zabezpečíme 

vývoz a likvidáciu  zeleného odpadu z domácnosti, ale aj OcÚ, školy, ihriska, pričom budú môcť 

občania vyviesť priamo tento odpad aj do ich zariadenia, resp. urobíme zberné miesto a z tohto sa 

potom zelený odpad vyvezie technikou z uvedenej firmy.    



     Poslanec Ing. Štefko pripomenul, že je taktiež potrebné riešiť opakovaný problém zápachu v obci, 

na ktorý sa sťažujú občania poslancom. Konštatovalo sa, že tento problém sa už riešil v minulosti, 

keď občania, ktorí sú nespokojní mali písomne predložiť, čo je potrebné konkrétne riešiť, avšak na 

obecný úrad nebola doručený ani jeden  písomný podnet, či samotná sťažnosť. 

     Ing. Koščo predstavil zastupiteľstvu aj novú ekonómku obce Bc. Pančákovú, ktorá nastúpila na 

miesto po p. Spišákovej. Ekonómka aj navrhla zmenu v odmeňovaní poslancov, tak, aby odmenu za 

vykonávanie funkcie poslanca dostávali vyplatené raz ročne. Poslanci túto zmenu hlasovaním 

odsúhlasili.                                        

Hlasovanie poslancov:  

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

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

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

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

proti: 0  

zdržal sa: 0 

     V ďalšom bode poslanci hlasovali aj o vyplatení mimoriadnych odmien pre poslancov ku koncu 

roka 2020. Starosta obce uviedol, že v zmysle zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Plechoticiach je tento návrh legitímny a finančné prostriedky na účte obce sú. Uviedol, že sa 

vytvorila aj rezerva finančných prostriedkov do nasledujúceho roka, lebo nevieme dnes dobre 

predpokladať, ako pandémia zasiahne do našej činnosti práve v ďalšom roku. Po diskusii nasledovalo 

hlasovanie o tom, či sa mimoriadne odmeny poslancom budú vyplácať.     

Hlasovanie poslancov:  

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

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

za: 3(Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák) 

proti: 2 (Ing. Miloš Štefko, Jaroslav Bič)  

zdržal sa: 2 (Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.) 

 

12. Záver 

 Po prerokovaní programu a ostatných bodov otvorených v bode rôzne zástupca starostu obce 

J. Halapin poďakoval starostovi obce za výborne zvládnuté organizovanie povinného testovania 

ochorenia COVID - 19 v našej obci.  

Po prianí pokojného prežitia vianočných sviatkov a všetkého dobrého v novom roku bez covidu, 

starosta obce Ing. Koščo poďakoval prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a  

o 21:25 hod. zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

  

 

Zapísal: Jozef Halapin                        .......................................  

 

V Plechoticiach dňa 18.12.2020 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Vladimír Rusnák                                       ........................................ 

 

                                      Ing. Peter Koščo 

                                                         starosta obce 


