Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
______________________________________________
Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného
dňa 18. marca 2021 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Plechoticiach
Prítomní:
Ing. Peter Koščo, starosta obce
Jozef Halapin, zástupca starostu
Mgr. Martin Hrubovský, poslanec
Vladimír Rusnák, poslanec
Jaroslav Bič, poslanec
JUDr. Marek Tkačik, PhD., poslanec
Jozef Džugan, poslanec
Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej uvádzané OZ) v Plechoticiach zvolal starosta obce
podľa ustanovenia § 13 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov.
Program zverejnený na pozvánke OZ:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie dotácií pre žiadateľov na rok 2021
5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020
6. Aktuálne informácie OcÚ
7. Rôzne
8. Záver
1. Otvorenie
14. zasadnutie 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 3. marca 2021. Prítomní boli starosta, zvolení poslanci okrem Ing.
Miloša Štefka - ospravedlnený, ako aj kontrolórka obce Ing. Monika Hudačková a ekonómka obce,
poverená zostavovaním zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, Bc. Henrieta Pančáková.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol z radov poslancov
určený starostom Mgr. Martin Hrubovský a za overovateľov zápisnice Jozef Halapin a Jaroslav Bič.
Poslanci súhlasili s vysloveným návrhom a o jeho schválení 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 OZ starosta predniesol program rokovania zverejnený v pozvánke na
OZ. Pred schválením pôvodného programu zasadnutia OZ mal poslanec p. Jaroslav Bič návrh,
prostredníctvom ktorého žiadal do programu doplniť bod v znení „Zhodnotenie práce starostu za 27
mesiacov a prehodnotenie platu starostu“. Uvedený bod požadoval doplniť do programu

bezprostredne nasledujúci po bode č. 6. Aktuálne informácie OcÚ. Ostatné body programu a ich
poradie zostalo nemenné.
Program zverejnený na pozvánke zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie dotácií pre žiadateľov na rok 2021
5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020
6. Aktuálne informácie OcÚ
7. Rôzne
8. Záver
Poslanci OZ hlasovali o pôvodnom programe 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
Program doplnený:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie dotácií pre žiadateľov na rok 2021
5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020
6. Aktuálne informácie OcÚ
7. Zhodnotenie práce starostu za 27 mesiacov a prehodnotenie platu starostu
8. Rôzne
9. Záver
Poslanci OZ hlasovali o upravenom programe 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
Upravený program rokovania poslanci jednohlasne odsúhlasili a rokovalo sa už podľa neho.
4. Schválenie dotácií pre žiadateľov na rok 2021
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti o dotácie na rok 2021, ktoré boli Obecnému
úradu Plechotice doručené - za DS Janka Borodáča, FS Studzenka a TJ Družstevník Plechotice
a Rímskokatolícku farnosť Plechotice.
a) Divadelný súbor Janka Borodáča (výška požadovanej dotácie 2 800,- €)
b) Folklórny súbor Studzenka a detský folklórny súbor Studzenočka (výška požadovanej dotácie
5 500,- €, z toho 5 000,- € pre FS Studzenka a 500,- € pre FS Studzenočka)
c) Rímskokatolícka farnosť Plechotice (výška požadovanej dotácie 2 600,- €)
d) Futbalový klub – TJ Družstevník Plechotice (požadovaná výška dotácie 5 000,- €)
Bližšie špecifikácie využitia požadovanej dotácie boli podrobnejšie uvedené v jednotlivých
žiadostiach za každý subjekt individuálne a poslanci OZ boli s týmito požiadavkami detailnejšie
oboznámení.

Jednohlasne sa zhodli na postupe, ktorý určuje poskytnutie a čerpanie dotácie pre jednotlivé subjekty
až na základe vykazovanej činnosti, vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii. Poslanci
hlasovali o poskytnutí dotácie 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
5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020
Kontrolórka obce Ing. Monika Hudačková vyhotovila a predniesla Správu o vykonanej
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. Kontrolórka sa zamerala na:
a) kontrolu hospodárenia obce za rok 2019, ktorej cieľom bolo vykonať finančnú kontrolu
príjmov a výdavkov rozpočtu obce, kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelovosti pri hospodárení, overovala stav majetku, pohľadávok a záväzkov;
kontrolu účtovných dokladov a kontrolu výstupov z účtovníctva – z kontroly bola
vypracovaná Správa o výsledku kontroly č. 1/2020
b) kontrolu výberu miestnych daní a poplatkov v roku 2019; zisťovala na náhodne vybraných
daňových priznaniach súlady vyrubenia dane a poplatkov – z kontroly bola vypracovaná
Správa o výsledku kontroly č. 2/2020
c) kontrolu napĺňania príjmov a čerpania výdavkov v 1. polroku 2020 a či bol dodržaný
zákon o účtovníctve; taktiež bol zisťovaný súlad so zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – z kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku kontroly č. 3/2020
Pri vykonaných kontrolách sa nestretla so žiadnou závažnou chybou, ktorá by negatívnym
spôsobom ovplyvnila vedenie účtovníctva obce. Poukázala na fakt, že pri hospodárení obce je
potrebné znižovať stav pohľadávok – vymáhaním zákonným spôsobom. Poznamenala, že bežné
výdavky obce neboli prekročené a kapitálové výdavky boli pokryté prostredníctvom finančných
operácií – čerpaním návratných zdrojov financovania a čerpaním prostriedkov z predchádzajúceho
roka.
Správu o vykonanej kontrolnej činnosti za r. 2020 zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
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. Aktuálne informácie OcÚ
Starosta obce informoval poslancov OZ o nasledovných činnostiach:
a) Informácie k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice (ÚP)
V súvislosti s plnením uznesenia č. 74/2020 o vykonanie zmeny v dokumente „Zmeny a doplnky č.
2 Územného plánu obce Plechotice“ tak, že objekt ČOV (čistička odpadovej vody) sa nahradí
objektom ČS (čerpacia stanica), starosta obce informoval poslancov OZ o spracovávaní zmien
a doplnkov k územnému plánu obce Plechotice. Územný plán obce Plechotice je zverejnený na
internetovej stránke obce www.plechotice.sk na pripomienkovanie. Nasledujúcim krokom bude jeho
schválenie na OU Košice pozemkový referát, t.j. k poľnohospodárom, aby sa dala poľnohospodárska
pôda využiť na nepoľnohospodárske účely, čo bude trvať cca mesiac. Následne bude ÚP postúpený
na schválenie na okresný úrad do Košíc na odbor výstavby a bytovej politiky; a tak koncom prvého
polroka 2021 by mal byť územný plán so zmenami už definitívne schválený.
b) Informácie k projektu „Kultúrny dom Plechotice – pokládka dlažby“
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu a výsledku verejného obstarávania
v predmetnej veci pokládky dlažby v KD. Odvolával sa na uznesenie č.75/2020 z OZ konaného
15.12.2020, kedy bola OZ schválená požiadavka na realizáciu zákazky vo finančnej čiastke do výšky
max. 18 000,- € s DPH, čo bolo dodržane. Tieto stavebné úpravy kultúrneho domu je momentálne

nemožné zrealizovať z dôvodu testovania na ochorenie COVID 19 prebiehajúceho v priestoroch
kultúrneho domu v týždňových intervaloch.
c) Zhotovenie nového asfaltového koberca na Družstevnej ulici
Starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnej situácii k problematike opravy cesty na
Družstevnej ulici a možnosti zhotovenia nového asfaltového koberca, ktorú navrhol poslanec p.
Vladimír Rusnák na zasadnutí OZ dňa 15.12.2020. Mal dohodnúť stretnutie so zástupcom firmy,
ktorá takéto práce zabezpečuje, aby sme vedeli zaujať stanovisko. Spomínané stretnutie sa
uskutočnilo dňa 11.01.2021, ktorého výsledkom bolo vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky vo
výške cca 50 000,- € pri prekrytí pôvodného asfaltového koberca, ktorý by začínal pri dome p.
Baraniyho a končil cca 20m za domom p. Vladimíra Rusnáka. Starosta obce taktiež uviedol, že
komunikuje s firmami využívajúce túto komunikáciu o vyjadrenie sa k spoluúčasti pri realizácii tohto
projektu. Poslanec p. JUDr. Marek Tkačik, PhD. vyslovil pripomienku, potrebnej špecifikácie danej
komunikácie. Poslanec p. Mgr. Martin Hrubovský pripomienkoval aj potrebu prerezania cesty.
Poslanec p. Vladimír Rusnák pripomienkoval, že nie je dôležitá iba samotná realizácia projektu, ale
je potrebné zabezpečiť aj údržbu a réžiu spojenú s údržbou zhotovenej komunikácie. Poslanec p.
Jozef Halapin pripomienkoval, že pri zhotovovaní nového asfaltového koberca je potrebné upraviť
zelené pásy, aby mali spád od cesty do priekop. Starosta uviedol, že všetky tieto pripomienky sa
budeme snažiť zhrnúť do riešenia realizácie tejto aktivity. Poslanci OZ hlasovali o zhotovení nového
asfaltového koberca na Družstevnej ulici 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
d) Žiadosť občana p. Róberta Macoška o odkúpenie parcely 205/1 v katastri obce
Plechotice
Starosta obce informoval poslancov OZ o doručenej Žiadosti občana p. Róberta Macoška
o odkúpení pozemkov vo vlastníctve obce v navrhovanej sume 500,- €. Poslanec p. Mgr. Martin
Hrubovský pripomienkoval túto žiadosť v zmysle, že je potrebné prezistiť reálny stav parcely o ktorú
má občan záujem, a či odkúpením tejto parcely do súkromného vlastníctva neznemožní ostatným
užívateľom prístup k vlastným pozemkom v bezprostrednej blízkosti. Poslanci OZ vzali predmetnú
žiadosť na vedomie. Poslanci doporučujú starostovi obce oboznámiť sa s reálnym stavom
a možnosťou prístupových ciest k jednotlivým pozemkom a potom pristúpiť opätovne k posúdeniu
žiadosti občana.
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
e) Vyčlenenie finančných prostriedkov na obstaranie motorového vozidla pre OcÚ
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe vyčlenenia finančných prostriedkov na kúpu 5
miestneho motorového vozidla pre potreby OcÚ z dôvodu zlého technického stavu služobného
vozidla obce Plechotice. Spomínaný automobil má v súčasnosti najazdených cca 510 000 km.
Poslanec p. Mgr. Martin Hrubovský podotkol, že tento postreh načrtol aj na predošlých zasadnutiach
OZ. Poslanec p. Vladimír Rusnák taktiež vyjadril súhlas, že ide o vec, ktorú je potrebné bezodkladne
riešiť. Poslanec p. Jozef Halapin apeloval na to, že služobné vozidlo má slúžiť obci aj na
reprezentatívne účely a terajšie vozidlo túto požiadavku nespĺňa za žiadnych okolností. Poslanec p.
Jaroslav Bič nevidí zmysel v kúpe nového motorového vozidla pre obec, pokiaľ má terajšie služobné
vozidlo platnú STK a emisnú kontrolu a výdavky spojené s kúpou motorového vozidla považuje
v momentálnej situácii za zbytočné. Poslanec p. Jozef Džugan apeloval na fakt, že v schvaľovaní
obecného rozpočtu nebolo počítané s takýmto výdavkom, a preto si nie je istý, či výdavok bude pre

obec v momentálnej pandemickej situácii potrebný. Starosta obce mu odpovedal, že ak by si obec
nemohla dovoliť z ekonomického pohľadu takýto výdavok, tak by si to nedovolil navrhnúť. Uviedol,
že obec potrebuje auto na vybavovanie úradných záležitostí, pre rozvoz obedov dôchodcom, keď to
bude opäť možné ale aj pre ale aj pre potreby TJ, DS či FS obce. Poslanec p. JUDr. Marek Tkačik,
PhD. pripomienkoval tento bod v zmysle, aby do budúceho zastupiteľstva p. starosta predložil
návrhy, ako by sa zaobstaranie motorového vozidla mohlo realizovať. Poslanci o zámere kúpy
motorového vozidla hlasovali nasledovne s tým, že na nasledujúcom zasadnutí OZ prehodnotia
predložené návrhy a budú hlasovať o reálnej potrebe a úprave rozpočtu v uvedenej veci:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič,
Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 4 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
proti: 1(Jaroslav Bič)
zdržal sa: 1 (Jozef Džugan)
f) Informácie k projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OcÚ Plechotice“
Starosta obce informoval poslancov OZ o zaslaní žiadosti k výzve na získanie finančnej dotácie
z Ministerstva financií s 5% nou spoluúčasťou. V prípade realizácie projektu by na budove obecného
úradu došlo k výmene okien a vstupných dverí, zatepleniu budovy a zhotoveniu bezbariérového
prístupu k budove OcÚ. Žiadosť o získanie finančnej dotácie bola podaná v mesiaci február 2021
a o výsledku resp. stave podania žiadosti bude starosta poslancov OZ informovať na najbližšom
zasadnutí OZ.
g) Informácie k nákupu stolov a stoličiek pre kultúrny dom Plechotice
Obec v priebehu mesiaca január 2021 zaobstarala 100ks sálových stoličiek a 30 ks stolov.
h) Testovanie na ochorenie COVID 19
Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcom testovaní na ochorenie COVID 19.
Testovanie v obci prebieha od 23.01.2021 každú sobotu. Na testovaní sa zúčastňuje priemerne 270
ľudí za jednu sobotu. Poslanec p. JUDr. Marek Tkačik, PhD. sa informoval, či refundované
prostriedky za realizáciu testovania pokrývajú reálne náklady vynaložené na testovanie. Ekonómka
obce p. Bc. Henrieta Pančáková p. poslanca informovala o tom, že refundované prostriedky sú na
náklady spojené s testovaním zatiaľ postačujúce a doteraz bolo vyplatených 6 refundácií z 8.
i) Realizácia cestnej komunikácie medzi obcami Plechotice a Nový Ruskov, časť Malý
Ruskov
Starosta obce informoval poslancov OZ o plánovanej realizácii opravy cestnej komunikácie
medzi obcami Plechotice a Nový Ruskov, časť Malý Ruskov. Vo finálnej fáze projektu by malo byť
zrekonštruovaných cca 920m uvedenej cestnej komunikácie od križovatky smerom z Hlavnej pri p.
Vargovi na Malý Ruskov.
j) Informácie k SODB 2021
Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcom sčítaní obyvateľstva. K dnešnému dňu
bolo v obci Plechotice sčítaných celkovo cca 75% obyvateľov. Obyvatelia majú zákonnú povinnosť
sčítať sa sami, prípadne za pomoci blízkej osoby do dátumu 31.03.2021. Následne po tomto dátume
bude možnosť sčítať sa za pomoci mobilného asistenta, prípadne stacionárneho asistenta.
k) Informácie k MOS (menšie obecné služby)
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že v obci je z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením
COVID 19 pozastavené vykonávanie menších obecných služieb, ktoré vykonávali v obci uchádzači
o zamestnanie evidovaní na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
l) Informácie k ukončeniu pracovného pomeru zamestnanca k 31.01.2021
Starosta obce informoval poslancov OZ o skončení pracovného pomeru p. Zastka k 31.01.2021,
ktorý bol zamestnaný cez projekt UPSV a R. V súčasnosti sú všetky projekty cez UPSV aR zastavené.
m) Informácie ku kanalizácii
Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách súvisiacich so
zrealizovaním kanalizácie v obci. Uskutočnilo sa a uskutoční sa stretnutie so starostami ostatných
obcí, ktoré budú súčasťou projektu vybudovania kanalizácie. Spoločne obnovujú združenie obcí
BOCOV, resp. založia úplne nové združenie, podľa toho, čo bude výhodnejšie pre uskutočnenie

spoločného projektu. Združenie podľa dohody bude zahrňovať obce (Nižný Žipov, Zemplínsky
Klečenov, Úpor, Plechotice, Čeľovce, Egreš, Stanča), ktorého Plechotice boli pôvodne členom, ale
v roku 2009 z neho kvôli nečinnosti vypadli. Toto doplnené, alebo novozaložené združenie obcí má
v úmysle zaslať list adresovaný predsedovi vlády a ministrovi životného prostredia ohľadom
zahrnutia našej spoločnej kanalizácie do plánu obnovy krajiny. Aktivity, ktoré boli už aktuálne
naplánované v priebehu druhej polovice februára 2021 zastavila súčasná v kríza vo vládnej koalícií.
O ďalšom postupe bude starosta poslancov OZ informovať na nasledujúcom zasadnutí OZ.
7. Zhodnotenie práce starostu za 27 mesiacov a prehodnotenie platu starostu
Poslanec p. Jaroslav Bič bol iniciátorom doplnenia uvedeného bodu do programu zasadnutia
OZ. Poslanec p. Jaroslav Bič vyjadril sklamanie a zároveň ospravedlnenie sa občanom za to, že pri
hlasovaní o zvýšení platu starostu zahlasoval „ZA“ jeho zvýšenie, a tým pádom súhlasil s jeho
navýšením o 40% v roku 2019. Poslanec p. Jaroslav Bič apeloval na nenapĺňanie predvolebného
programu p. starostu vo veci kanalizácie, keď prečítal bod z predvolebného programu. Starosta ihneď
reagoval, že už túto vec síce vysvetľoval, ale urobí tak ešte raz. Uviedol, že navštívil ešte pred
voľbami v roku 2018 námestníka VVS v Trebišove a ten mu podal informáciu, že je možný variant
riešenia kanalizácie pre Plechotice cez Malý Ruskov na ČOV v Trebišove. Po voľbách, keď chcel
riešiť konkrétne činnosti spojené s týmto variantom zo strany VVS došlo k zmene a bolo povedané,
že ČOV nie je kapacitne postavená tak, aby sa mohli odkanalizovať smerom na Trebišov aj
Plechotice. Starostu doplnil aj poslanec Halapin, ktorý bol prítomný na týchto rokovaniach v tom
smere, že reakcia zo strany VVS bola aj v tom zmysle, že kde boli Plechotice doteraz, lebo nikto
z Plechotíc s VVS za posledné roky o tomto probléme nekomunikoval. Poslanec Bič taktiež upriamil
pozornosť na ústne sťažnosti občanov obce na nefunkčné vyspádovanie priekop na Družstevnej
a Sečovskej ulici, po zaplavované prístupové mostíky z dňa 27.02.2021 na Sečovskej ulici, výpadky
elektrickej energie z dňa 08.02.2021, problém s poruchou vodovodu, pristavovanie veľkokapacitných
kontajnerov v obci 2xročne, jeho nemožnosť navštíviť budovu obecného radu 25.2.2021 za účelom
vybavenia si úradných záležitostí a neprehľadne zostavenú webovú stránku obce. Poslanec p.
Jaroslav Bič predložil OZ aj ústnu požiadavku občianky Plechotíc, či je možnosť zrealizovať
cyklotrasu v úseku „Jablonkovej cesty“. Poslanec p. Jaroslav Bič upozorňoval na fakt prečistiť
priekopy na Sečovskej ulici, konkrétne pri p. Vargovi.
S vyššie uvedenými ústnymi sťažnosťami sa nestotožňoval poslanec p. Jozef Halapin, ktorý
vyjadril presvedčenie, že úpravy priekop na Družstevnej ulici sú vykonané kvalitne a účelovo. P.
starosta taktiež reagoval na dané podnety, a to konkrétne tak, že sa na odstránení poruchy pri výpadku
elektrickej energie z dňa 08.02.2021 osobne podieľal. Starosta sa spýtal, kde bol poslanec Bič, lebo
starosta bol pri transformátore a počasie v tento deň bolo veľmi nepriaznivé – striedavo snežilo a
pršalo. Uviedol, že výpadok dodávky elektrickej energie nastal 19:42 hod. a že už o 19:45 hod. hlásil
poruchu, čo je možné si overiť, pretože hovor bol zaznamenaný. Potom ešte, ako uviedol bol osobne
aj v Trebišove aj v Sečovciach, aby urýchlil opravu poškodeného transformátora, lebo ľudia mali
v pivniciach vodu a hrozilo niektorým zatopenie vykurovacích kotlov. Nakoniec doplnil, že bolo
treba doniesť nový transformátor a poruchu sa podarilo odstrániť okolo 02:40 hod. v noci. Ráno
poďakoval VVS za odstránenie poruchy, lebo elektrikári naozaj pracovali v tomto nepriaznivom
počasí na čo najkratšom odstránení poruchy, čo si tiež možno overiť na stredisku hlásení porúch.
Ozrejmil aj problémy s dodávkou vody obecného vodovodu z dňa 12.03.2021, 13.03.2021 a
15.3.2021, keď tiež hlásil tieto poruchy , či poklesy tlaku vo vodovode. V uvedené dni komunikoval
s vodármi, a uviedol, že konečne sa v posledný uvedený deň podarilo naplno sprevádzkovať
problematické čerpadlá, ktoré spôsobovali problémy. Starosta reagoval aj na výčitku ohľadom
zatopenej priekopy pri p. Vargovi z 27.2.2021, keď uviedol, že situáciu monitoroval, a ak by voda
v inkriminovaný deň neklesla, tak bol pripravený volať HaZZ, nakoľko by bola zaplavená aj cesta.
Uviedol aj to, že tento rok bol mimoriadne mokrý a voda bola takmer všade. Starosta ubezpečil
poslanca p. Jaroslava Biča o pristavení veľkokapacitných kontajnerov v obci 2xročne, konkrétne
v jarnom a jesennom období.
Poslanec p. Mgr. Martin Hrubovský vyslovil svoje zistenie, že na sťažnosti občanov p. starosta
promptne reaguje a snaží sa uvedené incidenty prešetriť a zistené nedostatky v čo najkratšej dobe
odstrániť. Poslanec p. Vladimír Rusnák reagoval na žiadosť o cyklotrasu poznatkom, že
v momentálnej situácii sú všetky prebiehajúce projekty na cyklotrasy pozastavené a nie je možnosť
túto vec zrealizovať v dohľadnej dobe. Poslanec p. JUDr. Marek Tkačik, PhD., vyvrátil tvrdenie

o neprehľadnosti webovej stránky a vyjadril presvedčenie, že aktuálna verzia stránky je prehľadná,
jednoducho ovládateľná a prispôsobená bežným používateľským požiadavkám občanov. Poslanec p.
JUDr. Marek Tkačik, PhD. vyzval p. starostu, aby prezentoval činnosti, ktoré boli zrealizované počas
jeho pôsobenia. P. starosta ich spomenul niekoľko: realizácia oplotenia obecného parku, výstavba
altánku, úprava cintorína, rekonštrukcia budovy kultúrneho domu, realizácia mantinelov okolo
multifunkčného ihriska , ale aj napr. nedávne zabezpečenie prečistenia kanálu Močiarneho potoka,
lebo hrozilo zatopenie susediacich parciel, atď. Starosta obce prízvukoval, že je všetko podrobnejšie
uvedené na internetovej stránke obce. Práce, ktoré nikto nevidí sú pri zabezpečovaní chodu OcÚ,
zabezpečovanie víkendového testovania, činnosti stavebného úradu, neustále vypĺňanie rôznych
výkazov a pod.
Poslanec p. Jaroslav Bič podal návrh na prehodnotenie platu starostu, konkrétne na zníženie platu
starostu o 30% s platnosťou od 01.04.2021. Poslanci OZ o tomto návrhu hlasovali nasledovne:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák,
Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 1 (Jaroslav Bič)
proti: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.,
Vladimír Rusnák)
zdržal sa: 0
8. Rôzne
V tomto bode sa poslanec p. Vladimír Rusnák informoval o platení poplatku za vývoz tuhého
komunálneho odpadu (ďalej len TKO) nad rámec. Na základe skutočností vyplývajúcich z VZN č.
1/2016 môže 5 členná rodina disponovať 1ks zbernej KUKA nádoby. Ak domácnosť nemá 5 členov
a chce aby jej prevádzkovateľ vývozu vyviezol viac KUKA nádob naplnených TKO je potrebné za
tento vývoz zaplatiť poplatok vo výške 24,-€/1rok/každá ďalšia KUKA nádoba.
Poslanec p. JUDR. Marek Tkačik, PhD. v tomto bode načrtol problematiku poškodenia
chodníkov v obci. Upovedomil ostatných poslancov o havarijnom stave chodníkov na Hlavnej
a taktiež na Družstevnej ulici.
Poslanec p. Mgr. Martin Hrubovský upriamil pozornosť na problematiku zapáchajúcej
a vytekajúcej žumpy pri bytovom dome na Družstevnej ulici. Hovoril taktiež aj o nestabilných
prechodoch „mostíkoch“ k spomínanému bytovému domu.
9.

Záver
Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce Ing. Peter Koščo poďakoval
prítomným poslancom a ďalším zúčastneným za účasť a zasadnutie OZ ukončil s prianím pevného
zdravia a nemalou dávkou trpezlivosti a zodpovednosti voči sebe aj voči ostatným o 20:25 hod.
Zapísal: Mgr. Martin Hrubovský
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V Plechoticiach, dňa 18. marca 2021
Overovatelia zápisnice:
Jozef Halapin

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

Jaroslav Bič

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

Ing. Peter Koščo
starosta obce

