
Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 
 

Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

dňa 17. decembra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke na Obecnom Úrade v Plechoticiach 

 

Prítomní: 

Ing. Peter Koščo, starosta obce Plechotice 

Jozef Halapin, poslanec 

Jozef Džugan, poslanec 

Ing. Miloš Štefko, poslanec 

Jaroslav Bič, poslanec 

Mgr. Martin Hrubovský, poslanec 

Bc. Henrieta Pančáková – ekonómka obce 

Lucia Smoliková – referentka OcÚ 

 
     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 2022  
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného na roky 
2023 a 2024  
7. Rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 - návrh  
8. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ Plechotice  
9. Rôzne  
10. Záver 

1. Otvorenie: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Koščo, o 17.00 hod. v 

zasadačke Obecného Úradu za dodržania všetkých protiepidemiologických zásad. Starosta 

obce Ing. Peter Koščo privítal všetkých zúčastnených. Kontrolórka obce Ing. Monika 

Hudačková a poslanci Vladimír Rusnák a JUDr. Marek Tkačik, PhD.  sa ospravedlnili. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený starostom Ing. 

Miloš Štefko a za overovateľov zápisnice Mgr. Martin Hrubovský a Jaroslav Bič. Poslanci 

súhlasili a hlasovali nasledovne:  

 Hlasovanie poslancov:  

       Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                           Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský. ) 
      za: 5 

      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: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                           Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský) 



      za: 5 

      proti: 0 

      zdržal sa: 0 

4. Správa nezávislého audítora  

So správou nezávislého audítora Ing. Jozefa Rešetára poslancov oboznámil starosta 

obce . Správu audítora vzali na vedomie a následne o tejto správe hlasovali. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                    Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský)  

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

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

Keďže kontrolórka obce Ing. Monika Hudáčková nebola prítomná, starosta obce  Ing. 

Peter Koščo predniesol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 

2021. Ten bol poslancami bez výhrad schválený.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                    Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský)  

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a 

viacročného na roky 2023 a 2024 

 

Starosta obce Ing. Peter Koščo prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky, poslanci ho 

vzali na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                    Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský)  

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

7. Rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 - návrh  

Poslanci po niekoľkých otázkach k navrhovanému rozpočtu súhlasili s rozpočtom na 

rok 2022 ako aj na ďalšie obdobie rokov 2023 a 2024. Rozpočet na rok 2022 

schvaľovali.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                    Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský)  

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Rozpočty na ďalšie dva roky 2023 a 2024 brali na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                    Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský)  

za: 5 

proti: 0  



zdržal sa: 0 

 

8. Aktuálne informácie OcÚ 

Na začiatku v tomto bode informoval starosta obce poslancov o plnení uznesení 

z predchádzajúcich zastupiteľstiev.  

Seniori Plechotíc dostali balíčky, ktorých súčasťou boli podľa  dohody aj sladkosti 

z obecných potravín.  

Uskutočňuje sa predaj stolov a stoličiek podľa prijatého uznesenia, informácia o tejto 

možnosti sa vyhlási aj v obecnom rozhlase. 

Momentálne prebieha aj VO – verejné obstarávanie na rekonštrukciu šatní, čo bolo 

taktiež zastupiteľstvom schválené. Po obdŕžaní jednotlivých ponúk sa rozhodne, či sa 

pristúpi aj k samotnej realizácií, alebo sa VO zruší.   

K plneniu uznesenia na vypracovanie projektovej dokumentácie pre kanalizáciu obce 

Plechotice v dvoch variantoch na ČOV v Trebišove starosta informoval, že 15.10.2021 

sa uskutočnila  pracovná porada na obecnom úrade Plechotice za účasti zástupcov VVS 

Košice ako aj projektovej kancelárie  Euroline, a dohodli sa nasledujúce spoločné 

kroky. Odvtedy prebiehala ďalšia komunikácia medzi uvedenými subjektmi, posledná 

komunikácia  bola 7.12.2021, keď mal starosta pracovné stretnutie s p. Hnidiakom s fa. 

Euroline. Po konzultácii variant riešenia cez Nový Ruskov je nerealizovateľný kvôli 

malému priemeru osadenej odtokovej rúry. Čiže ostal variant vlastnou osobitnou vetvou 

na Trebišov  a vyústením do ČOV Trebišov. Dĺžka vetvy by bola necelé 4 km. 

Projektové práce by stáli cca 20.400,- €. Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali 

o vyčlenení financií na tento účel, čiže aby obec mohla zadať urobiť tento projekt. 

Poslanec Ing. Štefko žiadal, aby sa dal aj termín vypracovania projektu do konca marca.    

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                    Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský)  

za: 4 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, Mgr. Martin Hrubovský) 

proti: 0  

zdržal sa: 1 (Jaroslav Bič) 

 

V ďalšej časti tohto bodu starosta uviedol, čo sa vykonalo v poslednom období a to 

konkrétne, že sa vybudovala sa  nová autobusovú zástavka pri ZŠ s MŠ v Plechoticiach  

z tvárnic, ktoré ladia so susednými plotmi, ako sa  aj urobilo vkusné prekrytie tejto 

zastávky.  

Realizoval sa bezbariérový vchod na obecný úrad, nie je to síce ešte ukončené, lebo je 

potrebné vymeniť drevené vchodové dvere za plastové, len mešká dodávka, a malo by 

sa to realizovať v januári 2022. 

Doplnilo sa osvetlenie na cintoríne, ktoré osvetľuje hrobové miesta a boli  vyvezené 

všetky 3 kontajnery od cintorína.  

Inštaloval sa adventný veniec  a vianočná výzdoba, ktorá sa následne  aj  opravuje, keď 

prvé dni bol problém z niektorými ozdobami, bude si to žiadať zrejme obnovu, resp. 

dokúpenie novej výzdoby, lebo terajšia je už kazová. Starosta vyslovil aj prianie dorobiť 

v budúcnosti vianočnú výzdobu aj na Cintorínskej a Družstevnej ulici.   

Starosta spomenul aj to, že sme si pripomenuli 95. výročie ochotníckeho divadla 

v nedeľu 3.10.2021 o 18,00 hod. vystúpením  v kultúrnom dome  „Pokušenie vo 

svätofloriánskej doline – Pokušenie u valaľe“ od Ivana Cankara. Zároveň uviedol, že 

sme museli riešiť aj problém, keď sa tu vyskytol sa covid, ale  v spolupráci s RUVZ  

 

 



Trebišov  sme to  zvládli bez prípadnej pokuty pre OcU, lebo sme mali urobené potrebné  

zoznamy a zabezpečené ďalšie určené náležitostí. 

Poslanci sa dozvedeli aj skutočnosť, že OcU má nachystané vrecia a harmonogramy na 

TKO pre rok 2022  a zároveň ich starosta požiadal, či by  tieto veci nerozniesli občanom 

vo svojich úsekoch, s čím poslanci súhlasili.  

Starosta informoval v krátkosti  aj o personálnych  zmenách  na OcU, keď za ekonómku 

p. Pančákovú, ktorá ide na materskú dovolenku nastupuje na jej pozíciu p. Romanová.  

Uviedol, že cez UPSVaR máme zamestnaných 3 pracovníkov, čo nie je dobrá situácia, 

ale ďalších ľudí tam môžeme len mať vtedy, ak dostanú ponuku prostredníctvom 

UPSVaR a to sa je zatiaľ neudialo, lebo len na základe toho môžu prísť robiť na OcU 

ďalší pracovníci. Poslanec Ing. Štefko navrhol zamestnať p. Popreňáka. Starosta 

reagoval, že s ním svojho času rozprával aj keď v súvislosti zo zabezpečovaním chodu 

TJ Družstevník Plechotice a odmietol to. Ak situácia bude naďalej  nevyhovujúca, tak 

sa to bude musieť vyriešiť.    

  

9. Rôzne 

V tomto bode starosta informoval poslancov aj o finančnej situácii obce a dal zároveň 

na ich zváženie vyplatenie odmien pre poslancov obce a hlavnú kontrolórku obce za 

končiaci rok. Po diskusii medzi poslancami dal starosta hlasovať o tom, či si schvália 

vyplatenie odmien.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                    Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský)  

za: 4 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, Mgr. Martin Hrubovský) 

proti: 1 (Jaroslav Bič) 

zdržal sa: 0  

Následne opäť prebehla diskusia o finančnej výške vyplatenej odmeny. V tomto bode 

padol návrh o výške odmeny pre poslancov vo výške aktuálnej minimálnej mzdy, ako 

tomu bolo aj naposledy v minulosti, čo prezentoval poslanec Mgr. Hrubovský. Poslanec 

Ing. Štefko  k tejto problematike uviedol, že sa mu to zdá veľa, ale že on tieto financie 

aj tak daruje na chod obce. Reagoval aj poslanec p. Bič, ktorý namietal, že poslanci 

nerobia nič a aby poslanci robili nejaké brigády napr. na skrášlenie obce, či iné potrebné 

činnosti. Zároveň navrhol keďže nemáme pracovníkov na VPP, aby sme vyzvali 

občanov, aby si zabezpečovali individuálne čistenie a kosenie priekop, či odpratávanie 

snehu. Na jeseň neboli kontajnery po dedine. V rozpočte nie je plánovaná úprava na 

čistenie priekop na Sečovskej ulici, p. Halapin reagoval, že  všetko je v poriadku.  

Napokon sa hlasovalo o tom, aby boli odmeny schválené vo výške minimálnej mzdy 

a to konkrétne 623,-€.       

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, 

                    Jaroslav Bič a Mgr. Martin Hrubovský)  

za: 4 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, Ing. Miloš Štefko, Mgr. Martin Hrubovský) 

proti: 1 (Jaroslav Bič) 

zdržal sa: 0  

V bode rôzne mal ešte požiadavku poslanec Ing. Štefko, aby vedeli poslanci  skôr termín 

zasadnutia, starosta reagoval, že môžeme dohodnúť pevné termíny aj na celý rok, 

reakcia bola taká, že stačí to vedieť 2 týždne skôr, čo bude aj realizované do budúcna. 

V súvislosti s oslavou 95. výročia ochotníckeho divadla informoval, že sponzorsky 

z poslaneckého platu venoval divadelnému súboru J. Borodáča 30 tričiek a 30 

polokošeli.  Uviedol aj, že bude možné sa zapojiť do výzvy cez Karpatskú nadáciu, čo 

sa aj udeje podľa zamerania výzvy, zrejme sa bude podľa možnosti pokračovať 

s aktivitami v miestnom parku.  



Poslanec p. Bič sa pýtal, či vedieme evidenciu jázd pre obecné autá, ďalej mal otázku 

prečo nie je nové auto opatrené logom obce a rovnako vyslovil názor, že nepotrebujeme 

diaľničnú známku na nové obecné auto. Reagoval starosta, tým, že evidencia jázd sa 

vykonáva v každom aute, logo sa už riešilo, len pre zaneprázdnenosť zhotoviteľa sa to 

nezrealizovalo a pre výšku finančnej čiastky na diaľničnú známku určite nebudeme 

riešiť diaľkové cesty z pohľadu bezpečnosti a plynulosti jazdy mimo diaľnic.    

 

      10. Záver 
            Starosta obce rozdal všetkým poslancom darčeky, identické ako dostali seniori obce 

z príležitosti úcty k starším,    poďakoval za spoluprácu v končiacom sa roku, zaželal 
príjemné prežitie vianočných  sviatkov a mnoho zdravia počas celého nasledujúceho 
roka. O 19,05 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.    

 

 Zapísal: Ing. Miloš Štefko        .......................................  

 

 

V Plechoticiach, dňa 17.12. 2021 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

Jaroslav Bič                                ........................................ 

 

 

 

Ing. Peter Koščo 

   starosta obce  

 

 

 

 


