Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
______________________________________________
Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného
dňa 18. marca 2022 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ v Plechoticiach
Prítomní:
Ing. Peter Koščo, starosta obce
Jozef Halapin, zástupca starostu
Mgr. Martin Hrubovský, poslanec
Vladimír Rusnák, poslanec
Ing. Miloš Štefko, poslanec
Jaroslav Bič, poslanec
JUDr. Marek Tkačik, PhD., poslanec
Jozef Džugan, poslanec
Monika Hudáčková, kontrolórka obce
Lucia Smoliková, referentka OcÚ
Peter Novák, vedúci FS Studzenka
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. Schválenie dotácií pre žiadateľov na rok 2022
5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2021
6. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ
7. Rôzne
8. Záver
1. Otvorenie
19.zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo za dodržania aktuálnych
epidemiologických požiadaviek v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, otvoril ho o 18,00 hod. starosta obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol z radov poslancov
určený starostom Vladimír Rusnák a za overovateľov zápisnice Jozef Džugan a JUDr. Marek Tkačik,
PhD. Poslanci súhlasili s vysloveným návrhom a o jeho schválení hlasovali nasledovne:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,
Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Schválenie programu
Po otvorení zasadnutia OZ starosta predložil program rokovania zverejnený v pozvánke na
OZ. Poslanci nemali žiadne body na doplnenie a hlasovali nasledovne:
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,
Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 7

proti: 0
zdržal sa: 0
4. Schválenie dotácií pre žiadateľov na rok 2022
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti o dotácie na rok 2022, o ktoré bolo požiadané
a to konkrétne - za DS Janka Borodáča, FS Studzenka a Studzenočka, TJ Družstevník Plechotice a
za Rímskokatolícku farnosť Plechotice.
Starosta obce prečítal žiadosti jednotlivých subjektov, využitie požadovaných dotácií boli
podrobnejšie uvedené v jednotlivých žiadostiach. Poslanci OcZ boli s týmito požiadavkami
podrobnejšie oboznámení.
Spoločne sa zhodli na postupe, že poskytnutie a čerpanie dotácie bude viazané na vykazovanú činnosť
žiadateľov, pretože ešte stále hrozí aj jej obmedzenie vzhľadom na vývoj spoločenskej situácie jednak
pre nepriaznivú pandemickú situáciu a jednak pre vojnový konflikt. Nasledovala diskusia, keď sa
preberali možnosti a návrhy pridelenia dotácií pre jednotlivých žiadateľov, tak, aby sa zohľadnili
finančné možnosti obce, ale zároveň, aby mohla byť zabezpečená ich činnosť. Poslanci hlasovali
o poskytnutí dotácií pre žiadateľov jednotlivo, pričom sa stále zvažovali vyššie uvedené faktory.
Rímskokatolícka farnosť Plechotice žiadala dotáciu 5 000,-€, na ale vzhľadom na informácie, že sa
v tomto roku neplánuje robiť celý objem prác, OcZ hlasovalo o čiastke pre našu farnosť vo výške
2 500,-€.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,
Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Folklórny súbor Studzenka a detský folklórny súbor Studzenočka - výška požadovanej dotácie bola
5 500,- €, z toho 5 000,- € pre FS Studzenka a 500,- € pre FS Studzenočka. Z požadovanej sumy sa
po diskusii prijal kompromis, že sa hlasovalo o schválení 2 500,- € určených na čižmy pre ženskú
zložku skupiny (1 200,-€) a zabezpečenie činnosti obidvoch folklórnych skupín.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,
Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
V ďalšom sa diskutovalo o činnosti TJ Družstevník Plechotice, pričom sa zvažovalo o zabezpečení
všetkých činností klubu od prevádzkových nákladov až po zabezpečene tréningového procesu počas
takmer celého roka. V konečnom dôsledku sa urobil sumár nákladov pre TJ a poslanci hlasovali o
výške dotácie pre TJ Družstevník Plechotice v sume 6 200,-€.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,
Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Nasledovalo schvaľovanie dotácie pre Divadelný súbor Janka Borodáča v Plechoticiach. Jeho
dlhoročná úspešná činnosť spojená s propagáciou obce je neoceniteľná. Poslanci hlasovali
o pridelení dotácie vo výške 2 000,- € na činnosť DS v kalendárnom roku 2022.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,
Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2022
V tomto bode kontrolórka obce Ing. Monika Hudačková predniesla vypracovanú Správu o
vykonanej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. V svojej správe uviedla, že pri
prevedených kontrolách sa nestretla so žiadnymi podstatnými chybami, ktoré by negatívnym
spôsobom ovplyvnili vedenie účtovníctva obce. V ďalšom uviedla, že bežné výdavky obce neboli
prekročené a kapitálové výdavky boli pokryté prostredníctvom finančných operácií – čerpaním iných
zdrojov financovania a čerpaním prostriedkov z predchádzajúceho roka.
Správu o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2021 zobralo obecné zastupiteľstvo na
vedomie.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7 (Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko,
Jaroslav Bič,Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, PhD.)
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ
Starosta obce sa v tomto bode v prvom rade venoval plneniu uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva, pričom uviedol, že priebežne sa plní uznesenie č. 109/2021, ktorým sa schválilo
vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške cca 20.400,-€ na zhotovenie projektu kanalizácie obce
Plechotice vlastnou vetvou s vyústením do ČOV Trebišov. Po viacnásobnej komunikácií a aktuálnej
informácie od p. Ing. Hnidiaka z firmy Enviroline, ktorá zabezpečuje vypracovanie projektu s tým,
že projekt by mal byť pripravený ku koncu marca 2022 na začatie činnosti o územnom konaní.
Starosta uviedol, že je splnené aj uznesenie č. 111/2021 a boli vyplatené odmeny poslancom
obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obce Plechotice vo výške minimálnej mzdy 623,-€.
Pred informáciami o ďalšej činnosti starosta poďakoval poslancom za roznesenie vriec na odpady
po svojich úsekoch.
Uviedol, že sa realizuje rekonštrukcia šatní a práce sú pred dokončením. Bol tam veľký problém
s podlahou, ale aj stenami, ktoré boli značne poškodené zrejme koreňmi blízko rastúceho orecha.
Vyčistil sa aj okolitý priestor okolo šatní, prostredie bude určite kultúrnejšie.
Uviedol, že sú už vymenené aj vchodové dvere do OcÚ, Na dvere sa ešte umiestni polep s označením
úradu a urobia sa potrebné dokončovacie práce.
Informoval aj o tom, že prostredníctvom mobilnej očkovacej služby KSK obec zabezpečila opäť
očkovania proti Covid - 19 s termínom 26.1.2022 očkovanie prebehlo v KD, bolo 29 očkovaných.
Uviedol aj postreh, že súčasná situácia v obci ohľadom Covidu 19 je napriek uvoľňovaniu opatrení
pomerne zlá.
Dotkol sa aj faktu, že 24.2.2022 vypukla vojna a obec organizovala zbierku, pričom vyzbierané veci
boli 4.3.2022 odnesené do centrálneho skladu, do zbierky sa zapojilo 24 rodín. Starosta uviedol, že
by sa chcel aj z tohto miesta poďakovať všetkým rodinám, ale aj ostatným občanom za pomoc
Ukrajincom o ktorej ani na obci nevieme.
Starosta obce v ďalšej časti informoval o predložených projektoch obce
Uviedol, že z iniciatívy poslanca Ing. Miloša Štefka v spolupráci s OcÚ sa podali 2 projekty a to cez
Karpatskú nadácia projekt Hravenisko, kde ide o doplnenie hracích prvkov do parku a tu celkový
náklad je 9068 €, z toho obec bude financovať cca 2 200 € a zabezpečí aj výkopové a betónovacie
práce.
Druhý projekt podaný cez KSK pod názvom Vybuduj si svoje telo, kde ide work out ihrisko, čiže
o posilňovacie fitnes prvky, ktoré by sa mali osadiť vedľa multifunkčného ihriska vo výške 8 862 €,
pričom obec by mala prispieť 888 €.
Tretí projekt podáva obec Plechotice pod názvom Ihrisko pre všetkých vďaka závlahe. Tu by sa
mala realizovať závlaha na veľkom futbalovom ihrisku s postrekovacími dýzami. Celkový náklad
mal byť 21 850 €, z toho obec by mala poskytnúť 5 600 €, lebo 25 % spoluúčasť musí byť. Podľa
posledných informácií je to v štádiu schvaľovania, a mali by sme mohli dostať iba cca 12 000 €. Na
ihrisko sa bol pozrieť aj pán z firmy, ktorá navrhovala závlahu. Potom nám zaslal aj novú ponuku,

vzhľadom na zmenenú výšku dotácie a to na realizáciu automatickej závlahy a založenie trávnika
vrátane športového osiva. Podľa jeho inštrukcií z našej strany by bolo treba ihrisko postriekať
a riadne rozbrániť a zasmykovať 6m smykom za veľkým traktorom, čím by sa dosiahla
rovinnatosť a potom by malo aj veľký zmysel zabudovať závlahu.
Poslanci súhlasili s realizáciou projektov ak budú schválené.
Starosta obce informoval aj o tom, že prostredníctvom UPSVaR máme zamestnaných teraz 4
pracovníkov, z toho 1pracovník na 8 dní v mesiaci po 4 hodiny.
7. Rôzne
Bod rôzne otvoril starosta otázkou na poslancov tým, že na ktorej strane Čeľovskej ulice bude
racionálnejšie urobiť zastávku, ktorej realizácia je plánovaná. Uviedol, že estetickejšie by to bolo na
pravej strane smerom do Čeľoviec, ale účelnejšie asi na ľavej strane cesty, lebo smerom do Trebišova
ju bude využívať viac ľudí. Nakoniec to ešte ostalo otvorené a miesto sa vyberie podľa priestorových
možností, účelnosti a iných okolností.
Poslanec Vladimír Rusnák upozornil, že ak sa zrealizuje závlaha ihriska bude potrebná zvýšená
starostlivosť o ihrisko, čo sa bude musieť do budúcna personálne riešiť.
Poslanci OcZ v súvislosti s rekonštrukciou šatní navrhli, aby obec odkúpila od spoluvlastníka
pozemok, ktorý sa nachádza pod šatňou. Starosta uviedol, že toto sa už riešilo, ale nenašla sa dohoda,
ale uviedol, že pristúpime k ďalšiemu jednaniu. Mgr. Martin Hrubovský sa informoval ako sme
pripravený na sezónu kosenia, poznamenal že by sme mali kúpiť do kosačky nový motor, bude to
lacnejšie riešenie ako kupovať novú kosačku. Túto možnosť starosta preverí. Taktiež navrhol aby
sme vymenili repráky do rozhlasu, pretože slabšie počuť. Starosta reagoval, že ak bude nejaká výzva
na tento účel, tak to budeme riešiť, lebo tak je to pre celú obec finančne náročné a mnoho občanov
dostáva aj SMS správy. Poslanec p. Bič mal otázku prečo ešte stále nemáme logo na aute, p. starosta
obce reagoval tým, že to dal zhotoviť spolu s polepom na dvere obecného úradu, označením zastávky
pri ZŠ s MŠ Plechotice, takže je to v procese riešenia. Ďalej poslanec poznamenal, že mali byť v obci
2x do roka kontajnery, je jar a stále neboli. Starosta uviedol, že sa to bude v krátkej dobe realizovať.
Poslanec Ing. Miloš Štefko navrhol, aby stará zastávka z Čeľovskej ulice po odstránení sa premiestila
na Sečovskú cestu a slúžila ako oddychová zóna pre športovcov. Starosta podporil tento návrh,
uviedol však, že to bude potrebné vhodne osadiť z pohľadu bezpečnosti.
8.

Záver
Na záver starosta obce Ing. Peter Koščo poďakoval prítomným poslancom a ďalším
zúčastneným za účasť a zasadnutie OcZ ukončil s prianím pevného zdravia pre všetkých o 20:10 hod.
Zapísal: Vladimír Rusnák

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

V Plechoticiach, dňa 18. marca 2022
Overovatelia zápisnice:
Jozef Džugan

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

JUDr. Marek Tkačik PhD.

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

Ing. Peter Koščo
starosta obce

