
 

                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
Zápisnica zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

 dňa 30. júna 2021 o 18.30 hod. v Kultúrnom dome v Plechoticiach 

 

Prítomní: 

Ing. Peter Koščo, starosta obce Plechotice  

Jozef Halapin, poslanec 

Mgr. Martin Hrubovský, poslanec 

Ing. Miloš Štefko, poslanec  

Jaroslav Bič, poslanec 

Jozef Džugan, poslanec 

Ing. Monika Hudačková, kontrolórka obce, 

Bc. Henrieta Pančáková, ekonómka obce a zapisovateľka, 

občania podľa prezenčnej listiny (M. Sokol, M. Pálfi, J. Novák) 

 

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 záverečného účtu obce Plechotice za rok 2020 

  5. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice a príslušného VZN 

  6. Aktuálne informácie OcÚ 

  7. Rôzne 

  8. Záver 

 

1. Otvorenie 

16. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo za dodržania aktuálnych 

epidemiologických požiadaviek v súlade s vyhláškou č. 216 Úradu verejného zdravotníctva 

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

prevádzok a hromadných podujatí, vydanou 10. júna 2021. Prítomní boli starosta, zvolení poslanci 

okrem JUDr. Mareka Tkačika, PhD. a Vladimíra Rusnáka - ospravedlnení, ako aj kontrolórka obce 

Ing. Monika Hudačková, ekonómka obce, poverená zostavovaním zápisnice zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, Bc. Henrieta Pančáková a občania obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol z radov poslancov 

určený starostom p. Jozef Džugan a za overovateľov zápisnice Ing. Miloš Štefko a Mgr. Martin 

Hrubovský. Poslanci súhlasili s vysloveným návrhom a o jeho schválení hlasovali nasledovne: 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

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. Martin Hrubovský návrh, 

aby sa bod č. 7 Rôzne, presunul namiesto bodu č.4, nakoľko boli prítomní aj občania a tí mali 

požiadavky vyjadriť sa v uvedenom bode.  Pred schválením pôvodného programu zasadnutia OZ 

mala návrh na zmenu programu aj hlavná kontrolórka Ing. Monika Hudačková, prostredníctvom 

ktorého požadovala do programu doplniť bod č. 5 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu za rok 2020 a bod č. 6. by bol Schválenie záverečného účtu obce Plechotice za 

rok 2020. 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 záverečného účtu obce Plechotice za rok 2020 

  5. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice a príslušného VZN 

  6. Aktuálne informácie OcÚ 

  7. Rôzne 

  8. Záver 

 

Poslanci OZ hlasovali o pôvodnom programe nasledovne:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 4 

proti: 1 (Mgr. Martin Hrubovský) 

zdržal sa: 0 

Program upravený podľa návrhu poslanca M. Hrubovského a hlavnej kontrolórky M. 

Hudačkovej:  

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  3. Schválenie programu  zasadnutia 

  4. Rôzne 

  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

  6. Schválenie záverečného účtu obce Plechotice za rok 2020 

  7. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Plechotice a príslušného VZN  

  8. Aktuálne informácie OcÚ 

  9. Záver 

 

Poslanci OZ hlasovali o upravenom programe nasledovne:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

Upravený program rokovania poslanci jednohlasne odsúhlasili a rokovalo sa už podľa neho. 

 

4. Rôzne 

 

a)TJ Družstevník Plechotice – ďalšie fungovanie futbalového klubu – Mgr. Martin Hrubovský  

Dňa 23.05.2021 sa na miestnom ihrisku v Plechoticiach uskutočnila schôdza TJ Družstevník 

Plechotice na ktorej bol avizovaný koniec členov výboru TJ a ukončenie ich funkcií v klube. 



 

 Mgr. M. Hrubovský sa dobrovoľne vzdal funkcie prezidenta v TJ a odovzdal materiály na 

OcÚ. Zhodnotil, že občania nemajú záujem o členstvo vo výkonnom výbore TJ a preto predostrel 

požiadavku a poprosil o pomoc a radu OZ, aby prišlo s návrhom akým spôsobom by mala fungovať 

TJ aby nedošlo k jej zániku. P. Hrubovský Informoval OZ o tom, že do 05.07.2021 je potrebné 

vykonať prihlásenie mužstiev do súťaže. Poslanec. Ing. M. Štefko sa informoval aké funkcie vo 

výkonnom výbore je potrebné zastrešiť. Odpoveďou p. Hrubovského bolo: štatutár, prezident, vedúci 

mužstva, tréner ... atď. Poslanec p. J. Halapin položil otázku, či on už konkrétne niekoho oslovoval 

s touto požiadavkou. Odpoveď p. Hrubovského bola, že už na zastupiteľstve konanom v 09/2020 

avizoval svoj odchod z funkcie. P. Halapin zhodnotil situáciu, že mládež záujem o futbal v obci má, 

lenže stav šatní a ihriska ich čiastočne odrádza a dostatočne nemotivuje. Prítomný p. M. Sokol 

poznamenal, že v rámci obce je veľmi ťažká situácia aj s hráčmi a celkovo s vytvorením kádra, 

zabezpečením trénera, atď. K nemu sa pridružil aj p. M. Palfi, ktorý vyjadril presvedčenie, že v rámci 

Plechotíc vidí aj generačný problém s hráčmi. Záverečnými slovami poznamenal, že by bola veľká 

škoda a strata, aby futbal v Plechoticiach zanikol a upadol do zabudnutia, keďže sa mu venovali už 

generácie našich predkov. Starosta obce uviedol, že neprihlásiť družstva do súťaží riadených ObFZ 

Trebišov by bola neodpustiteľná chyba a reštart futbalu v obcí by bol určite oveľa náročnejší ako ho 

teraz udržať. Uviedol, že obec je plne nápomocná pri riešení problémov TJ. Po rozsiahlej analýze 

viacerých problémov v rámci fungovania TJ Družstevník Plechotice bol predložený OZ návrh aby 

terajší výbor TJ prihlásil „A“ mužstvo a žiakov do súťaží do dátumu 05.07.2021 a následne sa 

zostavila komisia pre TJ Družstevník Plechotice v zložení: p. Mgr. Martin Hrubovský, p. Marek 

Sokol, p. Jozef Halapin, p. Vladimír Rusnák, p. Milan Palfi, ktorá bude zodpovedná za zostavenie 

nového výkonného výboru TJ Družstevník Plechotice pre jeho ďalšie fungovanie. OZ o tomto návrhu 

hlasovalo takto:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

b) Rekonštrukcia šatní a budov, ktoré má v užívaní TJ Družstevník Plechotice  

Poslanec M. Hrubovský, ktorý je zároveň prezidentom TJ Družstevník Plechotice, vypracoval 

plán rekonštrukcie šatní TJ, ktorý by mal napomôcť k zvýšeniu atraktivity o tento šport v rámci obce 

hlavne u detí a mládeže. Popis prác prezentoval aj na zasadnutí OZ a po ňom predložil návrh na 

schválenie finančnej čiastky vo výške 6 100,- € na uskutočnenie spomínanej rekonštrukcie. Starosta 

poznamenal, že obec vie poskytnúť finančné prostriedky na tento typ rekonštrukcie. Poslanci o tomto 

návrhu hlasovali nasledovne:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

c) Vytvorenie novej pracovnej pozície v rámci OcÚ – koordinátor pracovníkov MOS, údržba 

a správa budov prislúchajúcich k OcÚ Plechotice  

Poslanec p. Ing. M. Štefko predniesol OZ návrh na vytvorenie nového pracovného miesta 

zabezpečujúceho koordináciu prác pracovníkov MOS -  menších obecných služieb a na údržbu 

a správu budov pre OcÚ Plechotice. Poznamenal, že nie je dobré spoliehať sa iba na výzvy ÚPSVaR 

a taká pracovná pozícia jednoznačne na pôde obce chýba. Po prerokovaní všetkých požiadaviek 

a možností na vytvorenie uvedenej pracovnej pozície sa poslanci zhodli na tom, že na uvedenú 

pracovnú pozíciu bude vypísané výberové konanie s predpokladaným nástupom najskôr 

k 01.08.2021 a platovým ohodnotením 800,- EUR/mes. brutto.      

  



 

Poslanci o tomto návrhu hlasovali nasledovne:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5  

proti: 0  

zdržal sa:0 

 

d) Sťažnosť občana J. Leško – sprostredkovaná poslancom p. Jaroslavom Bičom  

Poslanec p. J. Bič sprostredkoval  sťažnosť občana p. J. Leška, ktorú dostal formou SMS 

správy, ohľadom nepríjemného zápachu v obci na Hlavnej ulici, šíriaceho sa z hospodárskej budovy 

p. J. Spišáka, v ktorej chová ošípané. Starosta uviedol, že tento problém už na OZ prednesený bol, 

ešte v novembri 2019 a záver bol taký, aby sťažovateľ písomne podal sťažnosť, resp. popísal problém, 

aby sa tento mohol riešiť s kompetentnými orgánmi, čo sa do dnešného dňa nestalo.  Opäť odporúčal 

poslancovi, aby bola podaná písomná sťažnosť v predmetnej veci a na základe tej bude môcť obec 

konať a vzniknutú situáciu preveriť a následne riešiť.  

e) Informácia o protipovodňovom vozíku – Jozef Džugan  

Poslanec p. J. Džugan sa informoval o funkčnosti a použiteľnosti protipovodňového vozíka 

v obci. Starosta poslanca informoval o tom, že kompetentný na obsluhu uvedeného vozíka je p. M. 

Tomko, ktorý je veliteľom DHZ Plechotice. Uviedol, že vzhľadom na pandémiu  Covid – 19 sa už 

po niekoľkýkrát skúška zariadení z vozíka odložila. Táto skúška by sa mala vykonať aj za účastí detí 

a mládeže, aby sa priblížila činnosť dobrovoľných hasičov a prípadne sa založil aj dobrovoľný 

mládežnícky zbor v našej obci.   Vozík je od dátumu obdŕžania v júli 2018 v nepoužitom 

a neporušenom stave. 

f) Informácia o realizovaní priechodu pre chodcov – Hlavná ul. – Ing. Miloš Štefko  

Poslanec p. Ing. M. Štefko sa informoval, či by nebola možnosť urobiť priechody pre chodcov 

na Hlavnej ulici smerom k základnej a materskej škole. Starosta poslancovi odpovedal v tom zmysle, 

že nie je možnosť, aby priechod pre chodcov končil na nájazde „mostíku“ ústiaceho do súkromného 

dvora občanov, čo už však bolo povedané na predchádzajúcich zastupiteľstvách . Aktuálne sa čaká, 

či sa podarí realizovať opravu cesty na Hlavnej ulici a potom by sa pristúpilo k riešeniu tohto 

problému.  

g) Informácia o možnosti navýšenia dotácie pre Rímskokatolícky farský úrad – Jozef Halapin  

Poslanec, p. J. Halapin predložil OZ návrh na navýšenie rozpočtovanej dotácie pre 

Rímskokatolícku farnosť Plechotice z dôvodu obloženia múrika pri farskej budove vo výške 2 600,- 

EUR. Poslanci OZ o tomto návrhu hlasovali takto:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 2 (J. Halapin, J. Bič) 

proti: 1 (Ing. M. Štefko) 

zdržal sa: 2 (J. Džugan, Mgr. M. Hrubovský) 

 

h) Informácia o možnosti kúpy malotraktora – Mgr. Martin Hrubovský  

Poslanec Mgr. M. Hrubovský už na predošlom zastupiteľstve apeloval na potrebu kúpy 

malotraktora na kosenie ihriska a obce. Tento návrh sa presúva na nasledujúce zastupiteľstvo, 

nakoľko malotraktor ktorým obec momentálne disponuje zatiaľ, aj keď zo značnými problémami, 

túto úlohu plní.  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

 Kontrolórka obce Ing. Monika Hudačková vyhotovila a predniesla Stanovisko k návrhu 

záverečného účtu obce Plechotice za rok 2020:  

Hlavná kontrolórka konštatovala, že pri vypracovaní záverečného účtu obce Plechotice za rok 

2020 sa dodržali všetky zásady a predpísané pravidlá na zostavenie záverečného účtu a ten je 

vypracovaný správne. Po jednotlivých položkách prešla záverečný účet obce za rok 2020 a poslancom 

podrobne vysvetlila, aké položky účet obsahuje a čo niektoré položky reálne obsahujú.  



 

Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Moniky Hudačkovej zobralo obecné zastupiteľstvo na 

vedomie. 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

6. Schválenie záverečného účtu obce Plechotice za rok 2020 

Kontrolórka obce Ing. Monika Hudačková predniesla správu k schváleniu záverečného účtu obce. 

Konštatovala, že záverečný účet bol zverejnený na web stránke obce, ako aj na úradnej tabuli v zmysle 

príslušných predpisov.           

 Po krátkej rozprave odporučila obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce a celkové 

hospodárenie obce za rok 2020schváliť  bez výhrad, a to v nasledovnom znení:   

 „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Plechotice za rok 2020 a použitie 

zostatku finančných operácií v sume 192 525,40 EUR na: Vysporiadanie schodku bežného 

a kapitálového rozpočtu v sume 88 516,21 EUR 

Na krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov na stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 

1 609,00 EUR a SODB ( sčítanie obyvateľov domov a bytov) 2021 – 2 004,00 EUR 

Na tvorbu rezervného fondu (10%-tná povinná tvorba fondu sa uplatňovať nebude) v sume 

100 396,19 EUR  

Návrh použitia prostriedkov rezervného fondu:  

- Rekonštrukcia Družstevnej ulice                                                                      43 500,-   EUR 

- Rekonštrukcia šatní a priestorov v užívaní TJ Družstevník Plechotice       6 100,-    EUR 

- Iné kapitálové výdavky obce Plechotice v r. 2021             50 796,19 EUR “  
 
Následne prebehlo hlasovanie o schválení záverečného účtu obce Plechotice za rok 2020. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

7. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu (ÚP) obce Plechotice a príslušného 

VZN  

Starosta obce uviedol, že ešte  v  novembri  r. 2019 bola prijatá na OcU Plechotice  požiadavka 

na zmenu územného plánu obce Plechotice. Na základe tejto požiadavky sa vypracovala projektová 

dokumentácia k Územnému plánu obce Plechotice – Zmeny a doplnky č. 2, ktorá bola v priebehu r. 

2020 zverejnená na internetovej stránke na pripomienkovanie. Po uskutočnených potrebných  

krokoch je potrebné ešte prijať uznesenia, ktoré dopomôžu tomu, aby bol ÚP obce Plechotice aj  so 

zmenami a doplnkami č. 2  definitívne schválený. Ide o schválenie dvoch uznesení:  

Uznesenie č. ........ 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Plechotice konaného dňa 30.6.2021  

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Plechotice    

A)  berie na vedomie 

stanovisko Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU- KE-OVBP1-

2021/021174-002 zo dňa 07.06.2021 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov 02 Územného plánu 

obce Plechotice podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 

B)  súhlasí  



 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov 02 

Územného plánu obce Plechotice, 

 

C)  schvaľuje 

podľa § 26 ods. (3) a § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na § 11 ods. (4) písm. c)  

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky 02 

Územného plánu obce Plechotice,   

 

D)  žiada  

starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Zmien a 

doplnkov 02 Územného plánu obce Plechotice: 

a. v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Plechotice č. ..../2021, ktorým sa 

vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov 02 Územného plánu obce Plechotice, 

b. zverejniť v súlade s § 27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien a 

doplnkov 02 Územného plánu obce Plechotice na úradnej tabuli a web stránke obce najmenej na 30 

dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy, 

c. označiť textovú časť, výkresovú časť a záväznú časť Zmien a doplnkov 02 Územného plánu 

obce Plechotice schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona, 

d. vyhotoviť registračný list v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a doručiť ho  Ministerstvu 

dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien a doplnkov 02 Územného plánu 

obce Plechotice, 

e. uložiť Zmeny a doplnky 02 Územného plánu obce Plechotice v obci – na obecnom úrade, na 

stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbor výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od 

schválenia. 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. ........ 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Plechotice konaného dňa 30.6.2021   

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Plechotice    

 sa uznáša 

podľa  § 11 ods. (4) písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na VZN č. .../2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov 02 Územného plánu obce Plechotice, 

ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov 02 Územného plánu obce Plechotice.   

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

 

8. Aktuálne informácie OcÚ 

Starosta obce informoval poslancov OZ o nasledovných činnostiach:  

a) Zhotovenie nového asfaltového koberca na Družstevnej ulici  

Starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnej situácii k problematike opravy cesty na 

Družstevnej ulici. Dňa 07.06.  a 08.06.2021 prebehlo zhotovenie nového asfaltového koberca.  



 

Zhotoviteľskou firmou bola firma MOUREZ, s..r. o.,  ktorá túto rekonštrukciu uskutočnila v sume 

niečo vyše 43-tis €. Poslanec J. Bič mal pripomienku, prečo táto firma nezošikmovala všetky nájazdy 

na mostíky k domom, keď je to ich povinnosť. Starosta mu na to odpovedal, že ak by to bola ich 

povinnosť, tak by to urobili, a že  to v požiadavkách a v pláne to nebolo, a každý občan ich mohol 

individuálne požiadať a dohliadnuť na to, aby nájazd bol urobený podľa jeho požiadaviek. Sám 

poslanec, p. Bič prezentoval riešenie danej situácie v tomto duchu, keď ich požiadal, aby mu nájazd 

na mostík zošikmili, nebol s tým problém, a jeho požiadavke bolo zo strany zhotoviteľa vyhovené. 

V tomto bode starosta obce uviedol, že dňa 25.6.2021 bol v obci aj predseda KSK otvárať cestu medzi 

Plechoticami a M. Ruskovom, ktorú realizovala firma Eurovia.  Župan kontroloval aj úsek Plechotice 

– Čeľovce o dĺžke 2,2, km, ktorú realizovala firma Cesty SK. Čo je však dôležité máme prísľub, že 

sa opraví aj Hlavná ulica v Plechoticiach od prietoku pri našom obecnom obchode, na druhú stranu o 

dĺžke  920 m, pred križovatku na Družstevnú ulicu.    

b) Žiadosť občana p. Róberta Macoška o odkúpenie parcely 205/1 v katastri obce Plechotice 

Starosta obce dňa 18.03.2021 informoval poslancov OZ na zasadnutí OZ o doručenej žiadosti 

občana p. Róberta Macoška o odkúpení pozemkov vo vlastníctve obce v navrhovanej sume 500,- €. 

Ako ďalej uviedol dňa 07.05.2021 bola na OcÚ Plechotice zo strany uvedeného občana doručená 

písomná žiadosť o Odstúpenie od kúpy pozemku. Odpredaj pozemku je teda neaktuálny.  

c) Vyčlenenie finančných prostriedkov na obstaranie motorového vozidla pre OcÚ 

Starosta obce informoval na minulom zasadnutí  poslancov OZ o potrebe vyčlenenia finančných 

prostriedkov na kúpu osobného motorového vozidla pre potreby OcÚ z dôvodu zlého technického 

stavu služobného vozidla obce Plechotice. Starosta po poslednom zastupiteľstve v zmysle uznesenia 

č. 84/2021  predložil poslancom 3 návrhy, akým spôsobom by sa daná situácia mohla vyriešiť:  

1. Obstarať nové vozidlo prostredníctvom operatívneho finančného leasingu  

2. Obstarať používané vozidlo z autobazáru  

3. Nemeniť služobné vozidlo a investovať do opráv terajšieho motorového vozidla  

Poslanci vyjadrili presvedčenie a zastávali názor, že je potrebné aby obec zaobstarala nové 

motorové vozidlo a predložili nasledovný návrh: „ OZ schvaľuje kúpu nového motorového vozidla 

do výšky 15 000,- €, + 5% možné navýšenie zo sumy 15tis EUR, ako bonus vníma kúpu 7 

miestneho motorového vozidla.“ O tomto návrhu hlasovali poslanci OZ nasledovne:  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 3 (M. Hrubovský, M. Štefko, J. Halapin) 

proti: 2 (Jozef Džugan, Jaroslav Bič) 

zdržal sa: 0 

d) Informácie k plánovaniu kanalizácie 

Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách súvisiacich so 

zrealizovaním kanalizácie v obci.             

16.6.2021  sa uskutočnilo  stretnutie na OcU v Plechoticiach  so starostami ostatných obcí, ktoré budú 

súčasťou projektu vybudovania kanalizácie. Spoločne obnovujú  združenie obcí BOCOV II, ktoré 

bude zahrňovať obce (Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Úpor, Plechotice, Čeľovce, Egreš, 

Stanča), ktorého Plechotice boli pôvodne členom, ale v roku 2009 z neho kvôli svojej pasivite 

a nečinnosti aj  v nasledujúcich rokoch, vypadli.  

Starosta obce Plechotice na tomto stretnutí avizoval ostatným starostom, že robí ešte ďalšie kroky 

aby dostal definitívne stanovisko k tomu, či obec Plechotice môže byť odkanalizovaná na ČOV 

Trebišov, načo doteraz od nástupu do funkcie starostu dostával odmietavý postoj, napriek tomu, že 

pred týmto obdobím mu zástupcovia VVS a. s. Trebišov tvrdili niečo iné. Zároveň starostom obcí   

uviedol, že iba kladné stanovisko v tomto smere bude dôvodom toho, že obec Plechotice napokon do 

spoločného projektu kanalizácie  obcí nepôjde. A práve 30.06.2021 bolo na obec doručené písomné  

vyjadrenie  VVS, a.s., Košice, ktoré starosta v plnom znení prečítal, a z neho vyplýva, že je  možnosť 

napojiť sa na kanalizáciu smerom na Trebišov.  Vo vyjadrení sú navrhnuté dve možností napojenia 

a to buď cez Malý Ruskov, alebo samostatnou vetvou na priamo na Trebišov.  Poslanci na základe 

tejto informácie a diskusie k danej problematike zastali názor a následne hlasovali o tom, aby bola 



 

vypracovaná projektová dokumentácia pre kanalizáciu smerom na ČOV Trebišov v 2 možných 

ponúknutých variantoch.  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, Ing. Miloš 

Štefko) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

e) Informácie k projektu „Kultúrny dom Plechotice – pokládka dlažby“ 

Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu a výsledku projetku „Kultúrny dom Plechotice 

– pokládka dlažby“. V 6. mesiaci 2021 bol projekt uskutočnený a zrealizovaný. Na tento projekt boli 

použité finančné prostriedky vo výške cca 17-tis EUR.  

f) Orezávanie stromov na cintoríne a pred budovou OcÚ  

Starosta obce informoval poslancov OZ o orezaní stromov na cintoríne, keď sa realizovalo 

orezanie stromov na cintoríne- hlavne duba, ktorý je pri studni, ale aj lipy, ktorá do neho zasahuje, 

vykonalo sa  odpratanie spadnutého stromu zo zadnej časti cintorína, orezanie borovice pri vstupe na 

cintorín zboku, ale aj stromov pri OcU.  Uviedol aj to, že orezané konáre budú spracované ekologicky  

štiepkovaním.  

g) Informácie k MOS (menšie obecné služby) 

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že v obci je od polovice apríla 2021 obnovené 

vykonávanie menších obecných služieb, ktoré vykonávali v obci uchádzači o zamestnanie evidovaní 

na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Momentálne obec disponuje 6 (1pracovník však od 

17.5.2021 na dlhodobej PN) pracovníkmi MOS.  

h) Ukončenie TPP pracovníčky OcÚ p. Kataríny Porhinčákovej 

Starosta obce informoval poslancov OZ o ukončení pracovného pomeru k 30.06.2021 

pracovníčky p. Kataríny Porhinčákovej. Spôsob ukončenia pracovného pomeru – výpoveď zo strany 

zamestnanca bez udania dôvodu.   

i) Očkovanie na ochorenie COVID 19 

Starosta obce informoval poslancov OZ o uskutočnení očkovania na ochorenie COVID - 19 

v našej obci, ktoré zabezpečovala mobilná očkovacia jednotka KSK. Zaočkovaných bolo 24 občanov 

z celkového nahláseného počtu 28.  

j) Žiadosť o kúpu pozemku Ing. Peter Bartovič 

Starosta obce informoval poslancov OZ o doručení žiadosti na kúpu pozemku p. Ing. Petra 

Bartoviča. Predmetná žiadosť je však v štádiu posudzovania a riešenia, pretože došlo ku chybe pri 

prepise na vlastníka pozemku. Bližšie informácie budú poskytnuté na ďalšom zastupiteľstve.  

 

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 o 22.25 hod.  

 

Zapísal: Jozef Džugan     .......................................  

 

V Plechoticiach, dňa 30.06. 2021 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Miloš Štefko                                       ........................................ 

 

Mgr. Martin Hrubovský       ........................................ 

 

Ing. Peter Koščo 

   starosta obce  


