
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
 

 

Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

 dňa 5. mája 2021 hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov „per rollam“ v 

čase od  15.00 hod. do 20.00 hod.  

 

Vzhľadom pretrvávajúcu krízovú situáciu, opakovane vyhlásený núdzový stav, zákaz 

vychádzania a s tým spojené protiepidemiologické opatrenia s odvolaním sa na zákonnú možnosť 

prijať uznesenie OcZ(obecné zastupiteľstvo) korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo 

hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 30f ods. 1, ods. 3, ods. 4, ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, starosta obce Ing. Peter 

Koščo, dňa 5.5.2021 zvolal rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Plechotice. Poslancom OcZ a 

hlavnej kontrolórke obce zaslal pozvánku na rokovanie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva obce 

Plechotice konané dňa 5.5.2021 v Plechoticiach a podklady pre hlasovanie per rollam poslancov. 

Materiály potrebné k zasadnutiu s dôvodovou správou boli zaslané elektronicky z mailovej adresy 

peter.kosco@plechotice.dcom.sk na emailové adresy 7 poslancom OcZ (Jozef Halapin, Mgr. Martin 

Hrubovský, Vladimír Rusnák, Jaroslav Bič, Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, 

PhD.) a hlavnej kontrolórke obce Plechotice (Ing. Monika Hudačková).  

Dňa 28.4.2021 bola na úradnej tabuli obce Plechotice a webovej stránke obce Plechotice v 

časti „Úradná tabuľa“ zverejnená pozvánka na hlasovanie OcZ konaného  dňa 5.5.2021  

v Plechoticiach, návrh na uznesenia pre hlasovanie per rollam, dôvodová správa a ďalšie súvisiace 

materiály. 

Možné odpovede pre hlasovanie boli: „za, proti, zdržal sa“. Starosta obce čas hlasovania 

stanovil na deň 5.5.2021 (streda) v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. na odoslaním emailovú adresu  

peter.kosco@plechotice.dcom.sk. Starosta obce za zapisovateľku hlasovania OcZ určil Katarínu 

Porhinčákovú. 

15. rokovania Obecného zastupiteľstva v Plechoticiach hlasovaním prostredníctvom 

elektronických prostriedkov per rollam konaného dňa 5.5.2021 v Plechoticiach v čase od 15.00 hod. 

do 20.00 hod. sa zúčastnilo 6  poslancov OcZ. Konkrétna účasť poslancov OcZ na hlasovaní o 

predložených návrhoch uznesení je uvádzaná v ďalšej časti zápisnice pri konkrétnych hlasovaniach. 

Prítomní - hlasujúci: 

Jozef Halapin, zástupca starostu 

Jozef Džugan, poslanec  

Mgr. Martin Hrubovský, poslanec 

Vladimír Rusnák, poslanec 

Ing. Miloš Štefko, poslanec 

JUDr. Marek Tkačik, PhD., poslanec 

 

Program:  

 

1. Návrh na schválenie programu rokovania 

2. Návrh na schválenie členstva v združení obcí BOCOV II 

 

V rámci predmetného bodu 1 programu poslanci OcZ schválili program 15. rokovania OcZ 

predložený starostom obce. 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní- hlasujúci: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák,  

                                      Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.) 

za: 6  

mailto:peter.kosco@plechotice.dcom.sk


proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

V rámci predmetného bodu 2 programu poslanci schválili členstvo v združení obcí BOCOV II 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní- hlasujúci: 6 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák,  

                                      Ing. Miloš Štefko, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.) 

za: 6  

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

 

Zapísala: Katarína Porhinčáková   .......................................  

 

V Plechoticiach, dňa 6. mája 2021 

 

 

 

Ing. Peter Koščo 

   starosta obce        


